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In fa(a ochilor invajaji cu frumuse jea timpului nostru se ivește imaginea Grivijei aspre din neuitatul februarie.

In drum către gaterele fabricilor de cherestea, către complexele moderne de industrializare a lem
nului, buștenii seculari sînt scoși din parchete cu tractoare puternice Exploatările forestiere de pe 

Valea Gurghiului, din cadrul întreprinderii forestiere Reghin, au fost bine dotate în acest sens.
Foto : AGERPRES
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Economii prin inovații
Zilnic, la cabine

tul tehnic al Uzinei 
„Electroputere” din 
Craioava s-au înre
gistrat anul acesta, 
în medie, cîte 4 pro
puneri de inovații. 
Printre inovațiile a- 
plicate în producție 
se află și aceea fă
cută de un grup de 
muncitori și tehnici
eni condus de mai
strul Ion Greabăn. 
Inovația, care constă 
în confecționarea u- 
nui dispozitiv adap
tat la ghilotinele 
mari în vederea tă-

ieri în lățime a ta
blei folosite la trans
formatorii de diferite 
puteri, aduce anual 
întreprinderii eco
nomii în valoare de 
328 000 lei.

în cei 12 ani de 
cînd întreprinderea 
a fost profilată pen
tru produse electro
tehnice s-au aplicat 
în producție aproape 
1 900 de inovații, din 
care 73 au fost ge
neralizate și în alte 
întreprinderi

(Agerpres)

Muncitor

Duminică 10 februarie 1963

La club, într-o săp- 
tămînă
In centrul activității, 
pregătirea profesio
nală a studenților
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atorită strădaniei 
colectivului nos
tru, sub conduce
rea și îndrumarea 
:omitetului de par
tid, navele con
struite în șantier

sînt la un nivel calitativ din 
ce în ce mai ridicat, bucurîn- 
du-se de aprecierea beneficia
rilor. Rezultatele Obținute le 
datorăm și introducerii în pro-‘ 
ducție a tehnicii noi. a meto
delor avansate de muncă, a 
activității desfășurate de tine
rii noștri în această privință.

Un mare accent s-a pus în 
anul 1962 pe aplicarea tehnicii 
înaintate la lucrările de su- 

"dură care ocupă un mare vo
lum de muncă în șantierul 
nostru. Prin trecerea de la 
nave nituite, la nave sudate, 
procedeul, fiind un capitol re
lativ nou al tehnicii, a căpătat 
o largă extindere în S.N.G. 
Colectivul atelierului de su
dură a aplicat astfel sudura 
automată și semiautomată sub 
flux. Tinerii sudori au fost 
primii care și-au însușit noile 
procedee. Voi exemplifica .a- 
ceasta cu numele a doi dintre 
ei (Gheorghe Popescu și Ilie 
Chioru) care și-au însușit în 
scurtă vreme cunoștințele ne
cesare. Noua metodă a fost ex
tinsă la circa 40 la sută din 
metrajul de sudură executat în 
construcțiile de nave.

Tinerii șantierului nostru 
și-au adus contribuția și în in
troducerea sudării semiauto
mate în mediu protector de 
bioxid de carbon. Alături de 
unele automatizări, metoda a- 
mintită duce la creșterea pro-

ductivitații muncii la lucră
rile respective cu 30 la sută, 
timpul de sudare, față de cel 
la sudarea manuală, fiind la 
unele operații de trei ori mai 
mic. Ideea a aparținut tineri
lor ingineri Virgil Ciobotaru 
și Sorin Folteanu, iar cînd s-a 
pus problema aplicării ei în 
practică, utemistul Ion Ștefan 
a fost primul care a trecut să 
lucreze la instalația respec
tivă.

Sînt și alte direcții care cu
nosc din partea noastră, a co
lectivului de muncitori, maiș
tri și ingineri o preocupare se
rioasă, o frămîntare continuă 
pentru introducerea tehnicii 
noi. La atelierul de turnătorie, 
de pildă, au fost introduse me
tode noi de lucru, cu o mare 
eficiență economică. Avînd în 
vedere reducerea consumului 
de material, tinerii Mircea 
Roibu și Paul Iordănescu spre 
exemplu au realizat, prin 
schimbarea tehnologiei de 
turnare a bucșelor de înveliș 
de la axul port-elice și a 
bucșelor port-gaiac, o impor
tantă economie. Noua tehnolo
gie prevede turnarea în cochilă 
a acestor piese, adică înlătura
rea adausului de prelucrare, 
economia obținută ridieîndu-se 
la 833 kg bronz pentru fiecare 
vas.

Firește, se pot da încă multe 
exemple care să arate că în 
șantier se aplică cu succes 
tehnica nouă. Nu am amintit 
aici de metoda etanșării cu aer 
a compartimentelor, tipizarea 
armăturilor de la instalația de 
tubulatură, a detaliilor de la 
instalațiile electrice, despre 
înlocuirea craițuirii pneuma
tice cu cea prin procedeul arc- 
aer la care au contribuit, ală
turi de vîrstnici și tinerii, și 
despre multe altele.

Un fapt este însă cert pen
tru aplicarea tehnicii noi, a 
procedeelor înaintate de lucru, 
este nevoie de cadre cu o ca
lificare înaltă, care să aibă 
cunoștințe profesionale temei
nice.

în șantier lucrează multi 
muncitori dintre care nume
roși sînt tineri. Urmînd indi-

cațiile comitetului de partid, 
conducerea tehnico-administra’ 
tivă și-a pus cu toată seriozi
tatea problema îmbogățirii cu
noștințelor lor profesionale, 
în acest scop s-au făcut multe 
lucruri. Nu voi vorbi despre 
cursurile de ridicare a califi
cării — formă încetățenită 
deja la noi — și despre care 

. s-a mai amintit și cu alte pri
lejuri.

Mă voi referi, în cele ce ur
mează, la acțiunile organizate 
pe această linie în șantie
rul nostru unde am pri
mit din partea organizațiilor 
U.T.M., a comitetului U.T.M. 
pe șantier un sprijin substan
țial. S-a făcut 
piu, un simpozion 
noștri au învățat 
riența Șantierului 
nița în folosirea maselor plas
tice la construcția navelor. S-a 
deschis apoi o expoziție cu pri
lejul căreia a fost prezentată 
o expunere documentată pri
vind metodele noi de vopsire.

La noi se obișnuiește, cu 
prilejul introducerii unor uti
laje noi, să se organizeze, de 
asemenea, schimburi de expe
riență. Tînărul Ștefan Lăpuș- 
neanu a fost, de pildă, trimis 
la Uzinele „Progresul" Brăila 
pentru a-și însuși modul de 
funcționare a mașinii de dan
turat roți dințate prin roluire. 
La atelierul de strungărie, 
toți muncitorii au asistat la 
demonstrațiile practice făcute 
de Mihai Nour, Aurel Stamate, 
Teodor Dobre privind mînui- 
rea noilor mașini, procedeele 
înaintate în așchierea metale
lor.

Un rol important în genera
lizarea experienței înaintate, 
în îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor îl 
are organizarea pe fiecare a- 
telier a unor zile pe profesii, 
cu care prilej se discută în 
mod deosebit, despre cali
tatea produselor. Zilele 

profesii se organizează
PAUL MARINESCU 

inginer șef 
Șantierul naval Galați

(Continuare în pag. a II-a)

de exem- 
unde tinerii 
din expe- 
naval Olte-

OCUD 
unul 

întîr- 
chel- 
ilea-

Maistrul Sava Ion de la seefia lă- 
cătușerie a Uzinei nr. 2 din Plo
iești, se interesează îndeaproape 
de calificarea tinerilor din secție, 
lață-l în fotografie purtînd o dis
cuție despre calitatea sondelor 

automate.
Foto : O. PLECAN
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Un nou club
La rafinăria din Dărmănești 

a fost dat în folosință sîmbătă 
un nou club pentru rafinorii 
din localitate. Noua construcție 
cuprinde o sală de spectacole 
cu 400 de locuri, o sală de con
ferințe, bibliotecă, sală de lec
tură, cinematograf și alte încă
peri pentru desfășurarea acti
vității cultural-artistice.

(Agerpres)

„Așa e cum ați auzit: nu 
c-aș fi avut rezultate nemaipo
menite, nici vorbă de așa ceva, 
sînt alții mult mai pricepuți de- 
cit mine în treaba asta. Dar de 
ocupat, e adevărat că mă 
de băieți. 11 văd pe cite 
mai tinerel că începe să 
zie la lucru sau că-și 
tulește tot salariul pe 
curi. Aș putea 
spatele, să-mi 
buzunare și să 
văzut și n-am 
mie asemenea 
se potrivește, 
țat. Altfel fac. Noi trebuie să 
creștem oameni adevărați, așa 
ne învață partidul, și mie învă
țătura asta îmi place, parcă-i 
făcută anume pentru sufletul 
meu".

11 privesc pe tovarășul Con
stantin Stoica, lăcătuș mecanic 
la Uzinele „Vulcan", și mă gîn- 
desc cit de omenească, cit de 
adine omenească este atitudi
ne aceasta, atît de des întîlnită 
la tinerii muncitori, preocupa
rea aceasta mereu vie pentru 
viata tuturor celor din jurul 
Ier. Tovarășul Stoica e tînăr, 
abia împlinește 28 de ani. Un 
om de statură mijlocie, cu ochi 
căprui, cu părul castaniu, cu 
nelipsitul basc de lucru. 11 pri
vesc pe tovarășul Stoica, îi ur
măresc expresia inteligentă a 
obrazului, îi ascult - cuvintele

salariul
să mă întorc cu 
vîr mîinile în 
mă fac că n-am 
auzit nimic. Dar 
atitudine nu mi 
Altfel am învă-

l

1
ără încetare se lovesc de 
canaturi ușile înalte, ma
sive ale Muzeului de isto
rie a partidului. Sub bol
țile înalte pășesc oameni 
de toate vîrstele, de toate 
profesiile; unii vin să-și 

aminte, alții să afle pentru 
dată, toți să învețe, cu mintea

aducă 
prima 
și inima, lecțiile fierbinți ale trecutu
lui de luptă, toți venind să cerceteze 
izvoarele luminii care le-a schimbat 
viața. Cu deosebire pentru tinăra ge
nerație, vizitarea acestui muzeu este 
expresia, devenită tradițională, a res
pectului profund, încărcat de emoție, 
pentru jertfele grele date de cei mai 
buni fii ai poporului, în lungi și aspre 
bătălii de clasă.

Privirile unui grup de tineri de la 
Uzinele „23 August" — frezorul Nenu 
Matache, strungarul Ion Culea, Ion 
Vlad, Constantin Trică tehnicianul A- 
drian Fedorovici, inginerul Edi Schert- 
zer — înălțate cu venerație asupra

•mărturiilor, anului 1933, întîlnesc și re
constituie — document lingă docu
ment, fotografie lingă fotografie, — 
dovezile eroismului fără margini, 
abnegației și dîrzenieî în luptă a clasei 
muncitoare ajunsă, sub 
încercată a comuniștilor, la 
nivel de organizare.

Pentru ca să înțeleagă 
. semnificație a evenimentelor 
februarie cu geruri cumplite, cu glasul 
sirenei fluturînd ca o flamură sonoră 
deasupra Bucureștiului, cu acele ori
bile inscripții„Omor scuzabil" pe 
certificatele de deces, tinerii aceștia 
care nu au cunoscut niciodată din pro
prie experiență ce1 vasăzică exploa
tarea omului de către om, zăbovesc 
îndelung, citesc de cîteva ori, înfiorîn- 
du-se. Află din „Lupta C.F.R.’’ că la 
Atelierele Grivița se lucra cîte 14 ore 
pe zi, iar uneori, sub pretextul comen
zilor urgente, se ajungea și la cîte 
20 de ore. Află de amenzi, află de ac
cidentele datorate „economisirii’ orică-

conducerea 
un înalt

întreaga 
din acel

ror mijloace de protecție a muncii, 
află de bătăile care-i insîngerau și-i 
învinețeau pe ucenici. Ochii, ațintiți a- 
supra unor imagini de iad, se deschid 
mari. în ei crește ura veche, nestinsă, 
împotriva celor care trăiau din jefu
irea muncii. Textele sint limpezi, do
cumentele în graiul lor sec, concen
trat, spun mai mult decît cărți întregi. 
Intr-o scrisoare, domnul Charles Rist, 
specialist în probleme economice, a- 
testă statului romîn primirea fabuloa
sei sume de 150 000 franci elvețieni, 
onorariu anual..Pentru greaua sa trudă 
de a descoperi noi metode de jefuire 
a bogățiilor acestei țărișoare, „de la 
porțile orientului", stts-amlnf ittil dom n 
vasăzică un milion două sute de mii 
lei, iar adjuncții săi, alte patru mili
oane și jumătate. La două palme dis
tanță de acest exponat niște ștate de 
plată ale muncitorilor ceferiști con
firmă în fața istoriei că muncitorului 
Chirițescu Ion i se rețin 750 de lei și 
i se înmînează — sold 6 (șase) lei 1

Băieții de la „23 August’’ care au, 
cu toții, sub 30 de ani înțeleg aici și 
acum, mai bine decît oricînd și oriunde 
ce au gîndit și ce au simțit oamenii 
pe, spinarea cărora apăsau curbele de 
sacrificiu inventate de burghezo-mo- 
șierime cu ajutorul mai mult decît in
teresat al „experților” de teapa dom
nului Charles Rist.

O vastă dioramă îi transpune apoi, 
în curtea și împrejurimile Atelierelor 
C.F.R. Grivița în zilele acelea. Toate 
se însuflețesc pentru ei acum — mul
țimea de o parte și de alta a grilajului 
de fier, cei de la Herdan. cei de la 
I.M.S. care aduc sprijin material gre
viștilor, armata pregătită să reprime, 
în sînge greva. Imaginile alternează 
violent, rulînd filmul dramatic al 
istoriei: aici sirena, dincolo una din 
mitralierele care au lătrat cu furie în

— Pe atunci pînă și copiii de vîrsta voastră erau puși la munci pînă cădeau sleiji de puteri.

dragoste de oameni
rostite fără grabă, gîndit, și mă 
bucur că recunosc în el chipul 
atît de luminos al omului care 
are grijă de oameni, al omului 
care răspunde de fericirea lor, 
al comunistului. Nu s-a împlinit 
încă un an de cînd, „la 15 iulie 
1962, tovarășe, era după-amia- 
ză“ a fost primit în rîndurile 
membrilor de partid, de cînd 
tovarășii săi de muncă au ho
tărî t, cunoscîndu-1 bine, că 

/ poate intra direct în rîndurile 
celor mai buni dintre cei buni.

„Să vă spun, tovarășe repor
ter, de unde vine dragostea as
ta a mea, care-mi cere să mă 
ocup de oameni. Vine mai de 
departe, de pe cînd aveam 
vreo 17 ani și venisem aici la 
uzină. Eram, după terminarea 
școlii de ucenici, lăcătuș în 
echipa tovarășului Teodorescu 
Stelian. Se îngrijise de mine 
cită vreme fusesem ucenic, se 
îngrijea, și mai îndeaproape, 
de cînd devenisem lucrător în 
echipa lui. Tovarășul Teodo
rescu este meșterul meu cel 
dinții, pe care n-am să-l uit 
niciodată, e primul comu
nist pe care l-am cunoscut eu 
bine de tot. Se purta cu 
mine cum s-ar ii purtat cu un 
fiu al lui. Cînd luam sala
riul, mă aștepta la ieșirea fa
bricii. „Mergi cu mine !". Ne 
duceam împreună, ne plimbam,

discutam, îmi spunea cile nu 
avusese vreme să-mi spună în 
timpul săptămânilor care trecu
seră, și îmi arăta tot ce făcu
sem mai ca lumea și tot ce pă- 
cătuisem. Trebuia să-i spun 
cum mi-am cheltuit banii; și 
vă rog să mă credeți, că o fă
ceam cu plăcere. Nu se supăra 
niciodată de banii cheltuiți cu 
spectacolele și nici cu prăjitu
rile (că eram tinerel tare, și-mi

cam plăceau), li plăcea că 
duceam la bal. Dar dacă auzea 
că mi-am pierdut vremea bă- 
tind bulevardul, aveam destule 
de discutat, și nu prea plăcute, 
in discuțiile noastre. Mergea la 
un spectacol cu familia ? Mă 
lua și pe mine. Avea vreo bu
curie, ceva mai deosebit ? Gă
sea un moment și un fel anume 
in care să mi-o spună și mie, 
fără să se vadă că el dintr-a- 
dins m-a chemat și dintr-adins

mă

bucuriile

un tînăr
om care

îmi împărtășește din 
lui"..:.

Constantin Stoica e 
muncitor fruntaș, un 
se gîndește la tovarășii lui, re
cunoscător față de cei care l-au 
ajutat, gata să-i ajute la rîndul 
lui pe cei care au nevoie.

„Vă spuneam că de la mește
rul meu îmi vine 
ta și plăcerea de 
de oameni.

Să vă spun de 
Gherman Romeo, 
școala profesională și venise la 
noi în echipă. Dar văzuse că la 
noi nu era chip să-și facă 
de cap. Ce s-a gîndit Romeo ? 
Ia să-mi caut eu o echipă mai 
liniștită 1 S-a dus la maistru și, 
i-a cerut să-l schimbe. A găsit 
el niște motive : că n-are pă
rinți și că vrea să fie în alt 
schimb decît frate-său, care lu
crează tot în uzină ; că dacă o 
să fie în alt schimb, or să se 
potrivească lucrurile mai bine 
acasă. Numai că el voia să dea 
două lovituri dintr-o dată : să 
scape și de noi, să scape și de 
trate-său, care-1 supraveghea. 
Meșterul l-a crezut și l-a trecut 
în altă echipă. Numai că acolo 
nu-șj mai vedea deloc de trea
bă : chiulea, refuza să lucreze, 
venea cu cărți din acelea vechi 
și prăfuite, de „15 lei" la fabri
că și le citea pe ascuns, în tim
pul orelor de producție. Intr-o

dragostea as- 
a mă ocupa

pildă, despre
Terminase

ședință de producție am ridicat 
problema și am cerut să ni-1 
dea iarăși în echipă. Mi-a fost 
dat chiar mie în supraveghere. 
N-a fost simplu cu tovarășul 
Romeo al nostru. 11 controlam 
zi de zi să nu întîrzie și. să nu 
plece mai de vreme. Adesea 
îi recomandam cărți, îl mai 
luam la întrebări să văd dacă 
le citise. L-am convins să vină 
și la orele de ridicarea califi
cării. De multe ori mergeam cu 
el la filme, muzee, iar cînd 
greșea cu ceva nu-i iertam ni
mic. In cele din urmă, cînd se 
mai îndreptase, utemiștii l-au 
ales responsabil de grupă și lui, 
încrederea tovarășilor i-a tă
cut mult bine..."

Bucuria Celui care reușește 
să realizeze lucruri valoroase 
nu numai prin forțele lui, ci și 
prin forțele celor pe care el i-a 
învățat, este una dintre bucu
riile cele mai frumoase. Îmi 
dau seama că tovarășul Stoica 
Constantin cunoaște din plin a- 
ceastă bucurie. Să te simți 
bucuros nu numai pentru roa
dele muncii tale ci și pentru 
roadele, din ce în ce mai boga
te, ale muncii celor pe care tu 
i-ai ajutat să meargă pe calea 
cea mai dreaptă. Este un senti
ment de om adevărat, un sen
timent de comunist.

FLORIN MUGUR

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Ca voi să fiți liberi, miile de muncitori ceferiști au înfruntat atunci 
gloanfele călăilor.

Unii notează in carnete, aljii nu. In inimile tuturor, imaginile se în
crusta însă pentru totdeauna. Foto : I CUCU

TELEGRAME
Excelenței Sale, Domnului 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Mulțumesc Excelenței Voastre și Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne pentru mesajul de felicitare adresat cu 
prilejul Zilei Republicii noastre și vă rog să primiți cele rrtai 
bune urări din partea mea personal și din partea poporului 
indian pentru Excelența Voastră personal și pentru prosperita
tea Romîniei. Păstrăm o foarte plăcută amintire despre vizita 
Excelenței Voastre în țara noastră și împărtășim dorința dum- 

' neavoastră ca relațiile dintre țările noastre să devină și mai 
strinse- s. RADHAKRISHNAN

Excelenței Sale, Domnului
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

în numele poporului și guvernului Indiei, cît și al meu per
sonal, vă mulțumesc domnule președinte pentru amabilul dum
neavoastră mesaj de felicitări cu prilejul Zilei Republicii.

împărtășesc convingerea Excelenței Voastre, că actualele rela
ții de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre 
vor continua să se dezvolte în viitor spre binele ambelor țări.

JAWAHARLAL NEHRU
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Kazahstanulfotografică din polimeriPeliculă
în petroleste bogat

la uzina chi

unde 
poate

despre o nouă știință:

!

rezistentă și mai elastică. în- 
tr-o casetă obișnuită a apara
tului de fotografiat încap 3,5 
metri de film cu care pot fi 
luate 90 de imagini.

Cel mai luminos co
pac crește în Africa de 
nord. Este vorba de 
așa-numitul „Arbore al 
dracului" a cărui 
scoarță conține o 
mare cantitate de fos-

for. Din această cauză 
trunchiul său este 
fosforescent. Lumina 
este atît de nuternică 
incit noaptea se poate 
citi la ea.

apă și alți compuși chimici
, mi-

împrejurimile 
climaterice Păltiniș- 

Brașov, 
Foto: AGERPRES

- în aceste zile cînd mantia 
groasă de zăpadă acoperă 
ogoarele, la redacție sosesc nu
meroase scrisori care reflectă 
preocupările multiple ale tineri
lor colectiviști, viata nouă a sa
tului colectivizat. Să citim îm
preună cîteva din aceste scri
sori :

Pe dealuS sterp— 
podgorie bogata

— Mai așteptăm pe careva ?
— Nu, plecăm imediat. Nu 

lipsește nimeni — a răspuns Ma
nea fon, secretarul comitetului 
U.T.M. din comuna Finta, raionul 
Ploiești.

Curînd cei peste 50 de tineri 
colectiviști porniră Ia drum. Ici, 
colo, la ferestrele caselor apă
reau copii sau femei ce-i priveau 
cu curiozitate.

— încotro se duc pe o așa 
vreme ?

— La Dealul Mărăcinilor. Ini
moși flăcăi. Nici n-a trecut o săp- 
tămînă de cînd am hotărît să fa
cem din dealul ăsta sterp o vie 
cu rod bogat și iată-i, au și tre
cut la fapte. Echipați cu cojoace 
groase, căciuli trase pînă peste 
urechi, tinerii înfruntau rîzînd 
vifornița.

Peste o jumătate de oră au a- 
juns la deal. Pe coastă zăpada 
era spulberată. Pămîntul era în
ghețat la un strat de cazma, dar 
mai în adîncime era numai bun 
de lucru. Tîrnăcoapele, hîrlețele, 
topoarele mînuite de brațe tari, 
prinseră a modela viitoarele te
rase. Tinerii înaintau încet, dar 
înaintau. în urma lor se contura 
din ce în ce mai bine prima te» 
rasă. Fiecare dorea să sape cît 
mai mult, să cîștige întrecerea. 
Aproape de seară s-au întors în 
comună. în urma lor lăsau pri
mele terase.

De atunci zi de zi echipe de 
cîte 50 de tineri au continuat a-

la amenajarea răsadniței. Cu 
toții șînt hotărîți să traducă 
în fapțe cuvîntul dat.

I. PAVEL 
colectivist

ale belșugului

sterp. Gerul, pă- 
nimic nu-i poate 
respecte angaja- 
de organizația

saltul dealului 
mîntul tare —- 
împiedica să-și 
montul luat
U.T.M.: să redea agriculturii pînă 
la începerea campaniei de pri
măvară 10 din cele 20 de hectare 
cît măsoară Dealul Mărăcinilor. 
Pînă acum ei 
tare. Acțiunea

au terasat 3 hec- 
continuă.

PORUMBOTUVERONEL
tehnician agronom

0© la cuvînt — 
direct la fapte
Se înserase. într-o cameră 

a sediului G.A.C. din comuna 
Tomnatic, raionul Sînnicolau- 
Mare, lumina a stat aprinsă 
pînă tîrziu. Ședința organiza
ției U.T.M. a brigăzii legumi
cole s-a prelungit. Discutarea 
sarcinilor de plan ce revin bri
găzii legumicole în acest an, a 
căilor prin care tinerii pot să 
sporească contribuția lor la 
îndeplinirea acestor sarcini i-a

îndemnat pe toți cpi 46 de ute- 
miști să chibzuiască gospodă
rește, să ia cuvîntul și să facă 
propuneri.

— Pentru a obține recoltele
planificate pe cele 97 hectare 
de grădină — spunea tînăra 
Elena Matei — cred că princi
pala datorie a noastră, a tutu
ror tinerilor din brigadă este 
aceea de a fi prezenți la lucru 
în tot timpul anului; să nu 
avem nici-o absență nemoti
vată. Eu, de exemplu, mă an
gajez ca în acest an să efec
tuez cel puțin 250 de zile- 
rnuncă. Asta înseamnă că voi 
fi mereu prezentă la lucru și 
voi face lucrări numai de cea 
mai bună calitate.

Așa, pe rînd, tinerii legumi
cultori și-au luat angajamente 
concrete, au făcut propuneri 
interesante. S-a conturat astfel 
un bogat plan de muncă. Iată 
cîteva din obiectivele prevă
zute : tinerii vor transporta la 
grădină întreaga cantitate de 
îngrășăminte (1 940 de tone de

gunoi de grajd și 6 000 de kg 
de superfosfat) ; vor amenaja 
o răsadniță pe o', suprafață de 
3 110 metri pătrați; prin apli
carea unei agrotehnici supe
rioare vor contribui la obține
rea de pe 3 hectare a unui 
spor de 15 000 kg roșii tim
purii față de producția plani
ficată, iar la cartofii timpurii 
vor contribui la depășirea cu 
1 500 kg la hectar a producției 
planificate.

A doua zi dimineața tinerii 
legumicultori au și trecut la 
realizarea angajamentelor lua
te. Utemiștii Ciupercă Gheor- 
ghe, Olaru Ion, Kohlen Nico- 
lae și alții au început Să trans
porte îngrășămintele naturale 
în grădina de legume. Ceilalți 
tineri au mers să dea ajutor

Cel care vizitează rar comu
nele raionului Brăila nu poate să 
nu observe înnoirile care se pe
trec în fiecare an, peisajul nou 
al satului colectivizat. Peste tot 
au răsărit florile belșugului: 
ease noi ale colectiviștilor cu zi
duri de cărămidă, acoperite cu 
tablă sau țiglă, școli încăpătoare, 
dispensare, cămine culturale și 
puzderie de construcții agrozoo
tehnice.

An de an satele brăilene înti
neresc, devin de nerecunoscut. 
Numai în ultimii doi ani, ca ur
mare a înfăptuirii hotărîrilor 
partidului și guvernului, în raio- 
nostru s-au înălțat 7 școli de 8 
ani, s-au refăcut 38 săli de clasă, 
au fost date în folosință două 
școli medii, s-au construit 14 că
mine culturale, 15 magazine uni
versale, 8 case de nașteri, 3 dis
pensare, 380 de construcții zoo
tehnice, s-au electrificat 27 de 
localități. Șirul acestor realizări 
poate fi continuat.

Și cifrele au glas. Ele vorbesc 
cu prisosință despre viața nouă 
a satului colectivizat.

ALEXANDRU ȚURCAN 
funcționar

1 Cu schiurile în
I stațiunii

FESTIVALUL FILMULUI

PENTRU SATE"

Inițiative valoroase
La gospodăria agricolă co

lectivă „Viață nouă" din Al- 
maș, raionul Gurahonț, a avut 
loc de curînd o adunare gene
rală U.T.M. în care s-a dez
bătut aportul pe care-1 aduc 
tinerii la îndeplinirea planului 
pe anul 1963. Tînărul Ion Daș- 
cău a arătat că tinerii colecti
viști pot să transporte pe o- 
goare în această perioadă, cel 
puțin 2 500 tone îngrășăminte 
naturale. Tinerii au cerut de 
asemenea conducerii gospodă
riei să le încredințeze executa
rea lucrărilor de irigare pe 10 
hectare teren pentru grădina 
de legume, precum și amena
jarea paturilor calde necesare 
pentru răsadnițe.

Bilanțul celei de-a 
doua etape a „Festi
valului filmului pen
tru sate” marchează 
o creștere simțitoare 
a numărului specta
torilor, a interesului 
acestora pentru 
cinematografică.

CONSTANTA. — 
în aproape 100 de lo
calități din raioanele 
Adamclisi, Istria, 
Hîrșova și Negru Vo
dă au fost prezenta
te, în cadrul celei 
de-a doua etape a 
festivalului, aproxi
mativ 1 200 spectaco
le cu filme artistice 
și documentare. De 
mult interes s-au 
bucurat documentare
le agricole „Comba
terea eroziunii solu
lui”, „Din pămînturi 
sărace — vii și livezi 
înfloritoare”, „Cre
șterea animalelor în

G.A.C.”, „Roșii fără 
araci” și altele, care 
sînt de un real spri
jin cursanților de la 
cercurile învățămîn- 
tului agrozootehnic 
de masă.

De la începutul 
festivalului, în acea
stă parte a țării au 
fost prezentate peste 
700 de filme artistice 
și documentare agri' 
cole. vizionate de 
400 000 de oameni ai 
muncii din agricultu
ră.

IAȘI. — în regiu
nea Iași, cea de-a 2-a 
etapă a Festivalului 
pentru sate s'a desfă
șurat în 121 de cine
matografe din raioa
nele Bîrlad, Huși, 
Vaslui și Negrești, și 
prin 4 caravane, care 
au prezentat filme în 
peste 100 de sate.

Festivalul a fost 
însoțit de diverse ae- 
țiuni pentru popu
larizarea filmelor. La 
Codăiești, Murgeni, 
Fălciu, Puiești, și îu 
alte localități, s-au 
organizat concursuri 
pe tenia „Dezvol
tarea cinematografiei 
romînești în anii pu
terii populare”, iar 
în alte comune, con
cursuri pe tema „Cul
tura porumbului”. 
Peste 100 din filmele 
prezentate s"au adre
sat cursanților de la 
cercurile agrozooteh
nice.

în perioada desfă
șurării celei de-a Il-a 
etape a festivalului 
s'au deschis noi cine
matografe sătești la 
Ivănești, Pribești și 
în alte localități din 
regiune.

Descifrînd fainele socotitului

ntre natura vie șt 
cea neînsuflețită 
există o perma
nentă legătură. 
Oamenii de știință 
s-au străduit să 
descopere legile o-

biective ale acestor interesante 
relații. Iată de ce în Uniunea 
Sovietică a luat ființă în ulti
mii ani o nouă disciplină ști
ințifică — biogeochimia, care 
studiază viața sub aspect geo
logic.

„Biogeochimiștii — scrie 
prof. Â. 1. Perelman — au sta
bilit că aproape toate elemen
tele chimice existente au fost 
absorbite in decursul istoriei 
geologice de repetate ori de 
substanța vie și au fost elimi
nate din ea. In felul acesta, 
s-a produs un circuit compli
cat, care are drept sursă de 
energie — în ultimă instanță 
— raza solară absorbită de 
planta verde".

Un exemplu elocvent al re
lațiilor dintre fenomenele geo
logice și procesele biologice 
din natură îl constituie, vulca- 
nismul. Se știe că erupțiile 
vulcanice sînt însoțite de de- 
gazarea în atmosferă a unei 
importante cantități de bioxid 
de carbon. Acest gaz servește 
drept, hțană pentru plantele 
verzi „materie primă” pentru 
fptosinteză. De aceea este ușor 
de înțeles de ce perioadele de 
vulcanism, cu atmosferă boga
tă în gaz carbonic, au generat 
cele mai intense procese de 
fotosinteză.

Fotonsinteza este posibilă 
numai pe supraf ața pămîntului 
și în partea superioară a mă
rii unde pătrund radiațiile so
lare. Dar cum se manifestă re
lațiile . biogeochimice acolo 
unde nu există lumină, în „în-

tunericul etern" ? Cercetările 
au demonstrat că și la adîn- 
cimi de sute de mii de metri 
aceste relații sînt prezente. 
Pretutindeni unde în scoarța 
terestră există apă și substan
țe organice se poate constata 
că microorganismele au o „ac
tivitate geologică” prodigioasă.

Pentru hrana lor, microorga
nismele au nevoie de oxigen 
cu ajutorul căruia substanțele 
organice se oxidează, transfor- 
mîndu-se în bioxid de carbon,

rilor și oceanelor în sens pozi
tiv sau negativ. Fiindcă, une
ori, microbii pot „devora” ză
căminte întregi cum sînt cele 
de petrol. Dar trebuie arătat 
că si numeroase ape minerale 
cu o mare valoare curativă 
sint „opera” unor microorga
nisme.

Sub influența altor organis
me vii, chiar rocile își schim
bă compoziția chimică. Ace
ste procese se desfășoară cu 
deosebită intensitate la tropi-

Specialiștii de 
mică „Kuibîșev", din Kazan, 

. în colaborare cu filiala tătară 
a Institutului de cercetări ști
ințifice în domeniul pelicule
lor cinematografice și foto
grafice, lucrează la obținerea 
de noi polimeri pentru fabri
carea de filme. De pildă, peli
cula din lavsan este de două- 

. trei ori mai subțire decît cea 
obișnuită, este considerabil mai

Pitagora nu a fost 
primul

in cadrul unor săpături efectuate 
la Tel-Diba, suburbie din sudul 
orașului Bagdad, s-au descoperit 
plăci de lut eu inscripții cunei
forme, După descifrarea lor s-a 
stabilit că încă în anul 2 000 
î.e.n., adică cu piuit înainte de 
nașterea lui Pitagora, babilonienii 
știau că într-un triunghi dreptunghi 
suma pătratului catetelor este egală 
cu pătratul ipotenuzei.

Muncitorii de la combinatul 
textil „Vasil Kolarov" și spe
cialiștii de la fabrica „Kosta 
Stoev’’ din Gabrovo au reali
zat primele țesături bulgare 
din fibre de sticlă. Ele sint sa
tisfăcătoare din toate punctele 
de vedere.

Țesăturile din fibre de sticlă 
au un mare viitor. Ele repre
zintă un excelent material izo- 
lanț și sînt folosite pe scară 
largă în industria electroteh
nică.

In curînd, la întreprinderea 
„Kosta Stoev” va începe pro
ducția în serie a fibrelor te
xtile din sticlă.

Reorganizarea „Markisohes Moseum-ului
La Mărkisehes Museum, 

Berlin, au început lucrările 
restaurare a încăperilor degra
date de la parter. O dată cu ter
minarea restaurării încăperilor 
de la parter se va încheia și re
organizarea întregului muzeu.

din 
de

în acest muzeu vor fi amena
jate 3 mari secții ; prima va cu
prinde istoria Berlinului de la în. 
cepului ei și pînă în prezent, a 
doua — viața culturală a Berli
nului : teatrele, literatura, știința, 
iar a 3-a va cuprinde lucrări de 
artă și articole de consum.

în ( _ ~ 
simpli. Pe de altă parțg, 
croorganismele pot „prelua" o. 
xigenul și de la diferiți oxizi. 
Acest proces, denumit în chi
mie reducere, șe datorează, în 
condiții naturale, aproape ex
clusiv activității microorganis
melor.

Există microorganisme „spe
cializate” în reducerea sulfu
lui. Ca rezultat al acestei re
acții, în mări și oceane se for
mează hidrogenul sulfurat. 
Alte viețuitoare microscopice 
pot reduce azotul, fierul, man- 
ganul, cuprul și alte elemente.

Astfel în urma „activității 
geologice” a microorganisme
lor se modifică structura chi
mică a apelor subterane, a ma

ce, unde abundența de căldu
ră și de umiditate favorizează 
apariția vieții.

„Este posibil — scrie prof. 
A. I. Perelman — ca apariția 
munților, a granițelor (la fel 
ca și alte procese geologice), 
să fie atit de strîns legate de 
desfășurarea vieții, incit toate 
acestea să reprezinte numai 
diferite aspecte ale unui singur 
proces de dezvoltare a biosfe
rei, proces uriaș prin comple
xitatea și durata lui".

Un rezultat practic imediat 
al studiilor de biogeochimie 
l-a constituit determinarea u- 
nor „provincii biogeochimice”. 
Aceste „hărți" au fost întocmi-

te în Uniunea Sovietică ținîn- 
du-se seama de mediul, geochi- 
mic în care trăiesc plantele, a- 
nimalele și omul.
. Astfel s-a constatat că, în 
unele regiuni, organismele nu 
au la dispoziție elementele 
chimice indispensabile vieții. 
In regiunile unde solurile și 
apele sint sărace în calciu, a- 
nimalele suferă de rahitism ca 
și de alte boli ale scheletului.

Există regiuni sărace în iod, 
unde este răspîndită gușa la a- 
nimalele domestice și chiar la 
oameni. S-a demonstrat că lip
sa de fluor din apa unor re
giuni constituie cauza răspîn- 
dirii excesive a cariei dentare. 
Lipsa de cobalt din solul și 
deci din furajul unor regiuni 
constituie cauza anemiei 
matelor domestice.

Tot așa există regiuni 
excesul unor elemente 
fi dăunător. Apele prea mine
ralizate pot duce' la apariția 
calculozei renale. Conținutul 
mărit al molibdenului în ape, 
contribuie la apariția jinei for
me de gută la oameni.

„Studiul acestor «provincii 
biogeochimice» în Uniunea So. 
vietică — scrie în încheiere 
prof. A. I. Perelman — a per
mis rezolvarea unor probleme 
practice de medicină, agricul
tură și zootehnie. In afară de 
interesul pur teoretic pe care 
îl prezintă, această știință con
tribuie și la prospectarea sub
stanțelor minerale utile, la 
dezvoltarea agriculturii și zoo
tehniei și la rezolvarea mul
tor altor probleme practice".

Fiecare tînăr muncitor 
sâ stăpânească 

tehnica înaintată!

ACTIVITĂȚI PIONIEREȘTI
Organizația de pionieri din co

muna Humele, raionul Coș Iești 
regiunea Argeș, îndrumată de 
comitetul comunal U.T.M. și sub 
conducerea permanentă a orga
nizației de partid desfășoară o 
rodnică activitate.

în zilele care au trecut de la 
reînceperea cursurilor, activită
țile prevăzute în program au în
ceput să fie
Duminică 20 
organizat un 
cîșțigă" axat

traduse în fapte, 
ianuarie 1963 s-a 

concurs „Cine știe, 
pe viața și opera 

marelui nostru poet Mihail Erai- 
neseu. Concursul a fost cîștigat

de pioniera Grigore Ioana, pre
ședinta unității, elevă în clasa 
a Vlf-a. Primilor țrei clasați li 
s-au înmînat premii. De aseme
nea, s-au ținut informări politice, 
copiii au învățat noi cîntece pio
nierești, 10 școlari s-au pregătit 
pentru a fi primiți pionieri.

La reușita acestora și-au adus 
aportul instructoarea superioară 
de pionieri Tomescu Ioana, pre
cum și eadrele didactice Ghițescu 
Cezarina, Marinescu Marin etc.

VASILE CAROLICĂ 
corespondent

Un copac la lumina câruia 
se poate citi

i v

Un număr de acrobație realizai de un circ po
lonez. „Zveltul" acrobat s-a obișnuit totuși cu 
poziția cerută, dovadă siguranța cu care a pozat 

fotoreporterului

Sa stabilit cu preci
zie că pe întregul te
ritoriu al peninsulei 
Mangîșlak din Marea 
Caspică există straturi 
care conțin uriașe re
zerve 
gaze.

In 
1963, 
se fora încă 100 km 
sonde de cercetare. 
Simultan cu aceasta 
vor fi proiectate con
ducte de petrol ma

gistrale și se vor face

de petrol și

cursul. anului 
aici urmează a

pregătiri în vederea 
construirii Ier.

Mari rezerve de pe
trol și gaze au fost 
descoperite pe terito
riul Kazahstșnului și în 
depresiunea din jurul 
Mării Caspice. Son
dele care au forat aici 
au dat peste zăcămin
te cu un 
de petrol.

Au fost 
de succes 
noilor zăcăminte 
partea de sud-est a 
orașului Guriev.

mare debit

încununate 
cercetările 

din

Bibiîoteca de geografie 
din Varșovia

Biblioteca centrală a Institutului de geografie 
al Academiei de Științe a R. P. Polone numără 
peste 114000 volume. Se află aici aproximativ 
50 000 cărți, 21 000 reviste, peste 2 000 atlașe geo
grafice, 44 000 hărți, un număr considerabil de 
microfilme, fotografii luate din avion, fotocopii 
etc. Zilnic biblioteca se îmbogățește cu 7 000 
cărți, reviste, hărți.

Institutul de geografie întreține relații de co
laborare cu aproape 100 institute cu același profil 
din străinătate.

In hala Institutului unional cje electrotehnică „V. I. Lenin" pentru 
încercarea transformatorilor și a altor aparate electrice d’e înaltă 

tensiune
Foto : ÎASS-MOSCOVA

mestrial de 
sindicatului cu sprijinul or
ganizațiilor U.T.M., bucurîn- 
du-se de o largă partici
pare din partea tinerilor. Aici, 
muncitori cu înaltă califi
care, cum ar fi Mihai Soproni, 
Dănilă Petruț și alții prezintă 
materiale privind experiența 
lor în diverse domenii ale 
muncii, în aplicarea procedee
lor tehnologice avansate. Cu 
asemenea ocazii se conferă și 
titlul de „cel mai bun munci
tor" în meseria respectivă și 
„cel mai bun maistru".

în șantier s-a încetățenit a- 
poi organizarea de concursuri 
pe temele cunoașterii meseriei. 
Această formă vioaie, intere
santă se bucură de un larg in
teres, în special în rîndul tine
rilor. meritul organizării lor 
aparținînd îndeosebi organiza
ției U.T.M.

în încheiere aș vrea să re
comand unele lucruri de care 
cred că e bine să. țină seamă 
organizațiile U.T.M. Este drept 
că în Ș.N.G. se aplică cu suc
ces tehnica nouă', multe me
tode avansate de muncă, că 
datorită acestui fapt navele 
construite de noi întrunesc ca
racteristici calitative înalte. 
Din experiență proprie, co
lectivul nostru s-a convins 
însă că în ridicarea calității 
produselor nu există limită. Și 
fiindcă între calitate și gra
dul de pregătire profesională 
al muncitorului e o legătură 
foarte strînsă, logic este că 
nici în privința calificării nu 
există o asemenea limită. Nu 
poți spune că știi totul, că nu 
mai ai de învățaț, Ridic aceas
tă problemă deoarece la unii 
tineri din șantierul nostru se 
manifestă o oarecare autornul- 
țumire. Tocmai șici ar putea 
interveni mai mult organiza
țiile U.T.M., educîndu-i, în- 
drumîndu-i și îndemnîndu-i 
să caute, să cerceteze mereu 
tainele meseriei, în cărți, în 
munca celor vîrstniei, a frun
tașilor etc. Sînt desigur puțini 
asemenea tineri, dar noi tre
buie să muncim în așa fel în- 
cît să nu aibă nici unul atitu
dine înapoiată față de îmbo
gățirea continuă, cu multă 
perseverență a cunoștințelor 
profesionale.

O altă problemă este aceea 
a activității posturilor ute- 
miste de control. Este adevă
rat că multe din ele sesizează 
defecțiunile ce se mai ivesc în 
procesul de producție, fac con
ducerii secțiilor propuneri va
loroase, critică cu asprime pe 
codași, pe cei delăsători în 
muncă. Nu trebuie uitat însă 
că în atribuțiile posturilor ute- 
miste de control intră și gene
ralizarea metodelor de muncă 
ale fruntașilor. în această pri
vință s-a făcut mai puțin. A- 
tunci cînd unii tineri sînt cri
ticați pentru un lucru, este 
bine să se arate în paralel și 
cum muncesc, ce metode în
trebuințează vecinii lor care 
sînt fruntași în producție.

Conducerea Șantierului na
val Galați va privi în acest an 
cu și mai multă răspundere 
problema ridicării calificării 
muncitorilor, inginerilor, maiș
trilor și tehnicienilor. Fiecare 
șef de sector, de atelier va a- 
corda o mai 
tui lucru — 
bunătățirea 
lor.

mare atenție aces- 
cale sigură în îm- 
calității produse.

C I N
DIVORȚ ITALIAN : rulează 

la cinematografele Patria, 
București, 23 August, G. Coș- 
buc ; PARTEA TA DE VINĂ : 
rulează la cinematografele I. C. 
Frimu, Gh. Doja, Libertății, A- 
PARTAMENTUL — cinema
scop : Magheru ; INTRIGĂ ȘI 
IUBIRE — cinemascop: ru
lează la cinematograful V. A- 
lecsandri ; LABIRINTUL INI
MII — cinemascop : Republica. 
Elena Pavel, 1 Mai, Floreasca ; 
A FOST CHEMATA ' 
SA A V-A : 16
rie, Tineretului, 
AGENTUL X-25 — 
scop : Victoria ; FOCURI 
MUNȚI: Lumina (rulează în 
continuare de la ora 10 pînă la 
ora 14 ; FRUMOASA AMERI
CANĂ : Central; Program

ȘI CLA- 
Februa- 

Flacăra ; 
cinema-

ÎN

E M ÂTO G R
special 
tembrie, 
tembrie, 8 Martie ; _ _
PLATQU LA ECRAN-UMBRE: 
Timpuri nai (rulează în conti
nuare dg la ora 10 la ora 21);

pentru copii: 13 Sep- 
; MIRAJUL : 13 Sep- 

' ; DE LA

SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ : rulează la cine
matograful Maxim Gorki; O- 
MUL CU OBIECTIVUL: în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Miorița, Drumul Serii; 
CĂZUTĂ DIN LUNĂ : Cultu-

A F E
ral; OAMENI ȘI FIARE 
ambele serii: rulează în csm_ 
nuare de la ora 10 pînă la ora 
20 la cinematograful Alex. Po
pov ; CARMELĂ — cinema
scop : Grivița ; DĂ-I ÎNAINTE 
FĂRĂ GRIJĂ: rulează la ci
nematografele C. David, 30 De
cembrie ; MARILE SPE
RANȚE : rulează la cinemato
grafele V. Roaită, Volga; SALT 
SPRE GLORIE : Unirea; SUB 
CUPOLA ALBASTRA: T. Vla- 
dimirescu ; SOȚUL SOȚIEI 
SALE: Munca; BALADA HU
SARILOR: Popular, G. Baco- 
via; PATRU INIMI: Arta : 
GARDIANUL . Moșilor, TI- 
ZOC — cinemascop: M. Emi- 
nescu; MEȘTER LA TOATE : 
rulează la cinematograful I, 
Pintilie; OAMENI PE GHEA
TĂ : Luceafărul.
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in centrul activității - 
pregătirea profesională

e curînd s-a făcut bilanful sesiunii din 
ianuarie-februarie. Rezultatele obți
nute de studenfii Universității din 
București sînt îmbucurătoare : majori
tatea notelor înscrise în carnete sînt 
între 7 și 10 ; la facultățile de mate
matică-mecanică, fizică, chimie —

unoe de obicei se obțineau cele mai slabe rezul
tate la învățătură —■ examinatorii au constatat cu sa
tisfacție un real progres în nivelul de pregătire ; 
grupe întregi de studenți au devenif integralisfe. A- 
ceste succese se daforesc desigur și acțiunilor poli
tico-educative desfășurate de organizația U.T.M. și 
asociația studenților, alături de cadrele didactice, 
sub conducerea organizației de partid.

Organizația U.T.M. a universității ți Consiliului 
U.A.S au pus accentul, în acest an universitar, pe 
activitatea desfășurată în ani și grupe.

In fiecare facultate, la nivelul grupelor și anilor 
s-au luat măsuri serioase privind îmbunătățirea 
muncii profesionale a studenților : participarea la 
orele de consultații, întărirea opiniei colectivului, 
simpozioane pe diferite teme legate de profesiunea 
aleasă, întîlniri cu specialiști din producție, popu
larizarea la gazetele de perete și unitățile de radio
amplificare a fruntașilor etc. Membrii comitetelor 
U.T.M. și consiliile U.A.S. din facultățile respective, 
îndrumate de membrii biroului comitetului U.T.M. 
al universității și de consiliul U.A.S. nu s-au rezu
mat numai să se informeze asupra acțiunilor inițiate 
în ani și grupe, ci au urmărit cu consecvență felul 
cum se înfăptuiesc toate aceste măsuri.

Toate acestea se reflectă și în rezultatele obținute 
la învățătură. Studenții din grupele 349, 350, 351 
(Facultatea de istorie) grupa de geografie fizică 
(Facultatea de geologie-geografie), grupa 101 (Fa
cultatea de matematică-mecanică) au obținut în 
această sesiune numai note între 7 și 10. Aseme
nea exemple sînt numeroase.

La Universitatea din București organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților, sub îndrumarea organiza
ției de partid, desfășoară o muncă susținută pentru 
dezbaterea în rîndul studenților a unei opinii de 
masă în vederea însușirii la un nivel înalt a cuno
ștințelor predale la cursurile de științe sociale. Co
mitetul U.T.M. al universității, comitetul asociației 
studenților au ținut o strînsă legătură cu cadrele 
pentru o cunoaștere exactă, concretă și operativă 
a prezentării studenților în seminarii. Prin colabo
rare cu cadrele, consultațiile și meditațiile au că
pătat mai multă eficiență, tot mai mulți studenți cer 
ajutorul cadrelor didactice de specialitate în lămu
rirea problemelor dificile.

O formă importantă în sprijinirea studenților la 
însușirea temeinică a marxijm-leninismului o con
stituie cercurile de științe sociale. In universitate 
s-au organizat cercuri de istoria U.T.C., de mate
rialism dialectic și istoric, de economie politică, în 
care s-au prezentat referate interesante, temeinic 
documentate. Discuțiile brne orientate de conducă
torii științifici ai cercurilor, au contribuit în mare 
măsură la aprofundarea cunoștințelor căpătate la 
cursuri, au dezvoltat la studenți capacitatea de a 
interpreta problemele întîlnite în materialele bi
bliografice, au întărit combativitatea față de mani
festările ideologiei burgheze.

★
Am considerat că împărtășirea experienței unor 

facultăți cu rezultate bune și a mijloacelor prin care 
au fost obținute aceste rezultate ajută mult cadre
lor de organizație în îmbunătățirea muncii lor. In 
acest scop am organizat în fiecare lună ședințe cu 
secretarii comitetelor U.T.M. din facultăți. De re
gulă, aceste ședințe care se țineau la sediul comi
tetului U.T.M. ăl universității, deveniseră monotone 
și uneori formale, fără a contribui prea mult la li
chidarea lipsurilor, la ridicarea nivelului muncii. De 
aceea s-a hotărît ca ședințele cu secretarii să ca
pete un caracter de schimb de experiență, fiind 
organizate în facultăți, prin rotație. Constituiți în 
brigăzi, toți secretarii care urmau să participe le 
ședințe, împreună cu membrii comitetului U.T.M, pe 
universitate trebuiau să studieze activitatea organi
zației U.T.M. din facultafea unde se desfășura șe
dința : se urmăreau în special acțiunile politico- 
educative menite să sprijine îndeplinirea principalei 
îndatoriri a studenților — învățătura. In felul acesta 
participarea la ședințe a căpătat un caracter mult 
mai activ, mai eficace. Fiecare secretar a făcui pro
puneri și a dat sugestii în vederea îmbunătățirii 
muncii de organizație.

Pentru semestrul II ne propunem să continuăm 
astfel de forme și să ne străduim să găsim și mij
loace noi de îndrumare și control a activității des
fășurate de cadrele U.T.M.

Rezultatele obținute în munca de educație politică 
se reflectă îndeosebi, în succesele obținute de 
studenți la învățătură. Totuși, în universitate mai sînt 
cazuri cînd studenții obțin rezultate slabe la învă
țătură, se abat de la disciplina universitară. La anul 
I istorie, de pildă, la examenul de istoria comunei 
primitive, mulți studenți au obținut note de 5 pri 6, 
la filologie și matematică-mecanică, studenții țâre 
repetă anul nu s-au ridicat nici în această sesiune 
la nivelul colegilor lor, iar studenți ca lonijă Ni- 
colae (matematică-mecanică )și Slăvită Ion (istorie) 
ap încercat să promoveze examenele prin fraudă. 
Asemenea exemple arată că în unele organizații 
munca pplitico-educativă trebuie îmbunătățită. In 
semestrul II ne vom strădui să ajutăm mai mult co
mitetele și birourile U.T.M., asociațiile studenților, 
membrii comitetului U.T.M. și ai consiliului U.A.S. 
vor fi mereu preze.nți în mijlocul studenților, aju- 
fîndu-i să muncească mai bine.

Echipa de dansuri a Uzinelor „23 August" din Capitală în timpul unei repetiții.
Foto: AGERPRES

Manifestări culturale consacrate 
celei de-a 30-a aniversări a luptelor 

din februarie 1933

ION ANGHEL
secretarul comitetului U.T.M. 
al Universității din București

Ședința lărgită a secției de cereale 
și plante tehnice a Consiliului 

Superior al Agriculturii
în zilele de 8 și 9 februarie 

a avut loc la Brașov ședința 
lărgită a secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului 
Superior al Agriculturii, cu 
privire la cultura cartofului. 
Ședința a avut drept scop cu
noașterea Și generalizarea în 
producție a celor mai noi rea
lizări științifice și a metode
lor înaintate de lucru, folosite 
de unitățile fruntașe în cultu
ra cartofului.

Au participat membrii sec
ției de cereale și plante tehni
ce a Consiliului Superior al 
Agriculturii, ingineri din gos
podăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective, 
mecanizatori, specialiști din 
stațiuni experimentale, din in
stitute de cercetări și de învă
țământ agricol superior, repre
zentanți ai unor ministere și 
altor instituții centrale.

La ședință au prezentat re

ferate ing. Tiberiu Mureșan, 
directorul Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, cu privire 
la rezultatele cercetărilor ști
ințifice în cultura cartofului; 
ing. Dezideriu Torje, președin
tele Comisiei de stat pentru 
încercarea și omologarea so
iurilor, despre „Comportarea 
soiurilor de cartofi în perioada 
1959—1962 în rețeaua de stat 
pentru încercarea soiurilor"; 
ing. Stelian Vă ta fu, vicepre- 
ședințe al Consiliului agricol 
regional Brașov despre „Cul
tura cartofului în regiune".

Numeroși participanți m 
împărtășit din experiența 'io- 
bindiță și au făcut propuneri 
prețioase pentru realizarea 
unor recolte de cartofi sțporite 
și de bună calitate. Arătând 
metodele folosite, vorbitorii au 
arătat că cultivarea cartofului 
în zonele corespunzătoare și

pe , terenurile cele mai potrivii 
te*  folosirea soiurilor care dan 
producțiile cele mai mari, a- 
j jlticarea diferențiată a comple
xului de măsuri agrotehnice și 
asigurarea măsurilor de pre
venire și combatere a bolilor 
șt dăunătorilor, sînt principa
lele căi pentru sporirea pro
ducției de cartofi.

La ședință s-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea organi
zării in fiecare imitate agrico
lă socialistă a loturilor de pro
ducere a cartofilor de sămință 
din soiurile recunoscute, spe
cializarea unor gospodării în 
înmulțirea cartofilor de sămân
ță, precum și recoltarea și de
pozitarea cartofilor în cît mai 
bune condiții.

în cuvîntul de închidere, 
Iov. Nicolae lonescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, a subliniat 
sarcinile ce revin consiliilor a- 
gricole și specialiștilor din a- 
gricultură, pentru generali
zarea în producție a celor mai 
bune metode de lucru folosite 
de unitățile fruntașe, pentru 
ca toate unitățile agricole so
cialiste cultivatoare de cartofi 
să obțină producții mari și de 
calitate.

Participanții au adoptat re
comandări pentru cultivarea 
cartofului în 1963.
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în întreaga țară continuă să 
aibă loc bogate manifestări 
cultural-artistice consacrate a- 
niversării zilei de 16 Februarie.

Comisia culturală din ca
drul Consiliului local al sindi
catelor Constanța a alcătuit 
un montaj literar-muzicai de
dicat zilei de 16 Februarie pe 
care îl pun în scenă artiștii 
amatori din cadrul sindicatu
lui învățămînt.

De asemenea, formațiile ar
tistice ale sindicatelor munci
torilor ceferiști și petroliști 
din localitate pregătesc 
grame artistice adecvate 
montaj literar-muzicai.

★
în sala colțului roșu 

stația C.F.R. Arad, 
de feroviari au asistat 
conferință despre luptele ce
feriștilor și petroliștilor din 
16 februarie 1933, precum și 
despre condițiile de muncă și 
viață tot mai bune create ace-

pro- 
și un

de la 
peste 250 

la o

stora în anii puterii populare 
prin grija partidului.

★
Filarmonica de stat din Plo

iești, în colaborare cu Teatrul 
de Stat, pregătește un specta
col festiv în cinstea aniversă
rii a 30 de ani de la luptele 
din februarie 1933. Programul 
cuprinde poemul simfonic 
..Prăbușirea Doftanei" de Al
fred Mendelsohn și piesa vo
cală „Cerere de primire în 
partid" de George Petrescu.

★
Consiliul local al sindicate

lor din Brașov organizează un 
montaj literar-muzicai, reali
zat cu concursul celor mai 
bune formații artistice de a- 
matori din oraș : corurile, or
chestrele de mandoline, tara
furile de muzică populară, 
echipele de dansuri ale Com
plexului C.F.R- 
„Steagul roșu“, Uzinelor 
tractoare,

COMUNICAT 
cu privire ia cea de-a XlV-a 
sesiune a Comisiei romîno- 
cehosiovace de colaborare 

tehnico-științifică
La începutul lunii 

februarie 1963 a avut 
loc la Praga cea de-a 
XJV-a sesiune a Co
misiei romîno-ceho- 
slovace pentru cola
borarea tehnico-știin- 
țifică.

Comisia a analizat 
activitatea desfășu
rată de la sesiunea 
precedentă și a con
statat dezvoltarea cu 
succes a colaborării 
tehnico-științifice în
tre cele două țări.

Ajutorul tehnico- 
științific acordat re
ciproc a contribuit în 
ambele țări la asimi
larea unor noi insta
lații, mașini, apara
te, materiale, la in
troducerea procese
lor tehnologice de 
productivitate înaltă.

în conformitate cu 
Protocolul semnat 
se lărgește în conti
nuare ajutorul tehni- 
co-științific reciproc 
în diverse ramuri ale 
economiei naționale. 
Partea cehoslovacă 
va transmite docu
mentații și va primi 
în Republica Socia
listă Cehoslovacă 
specialiști români 
pentru schimb de ex

periență, în special 
pentru valorificarea 
minereurilor de fier 
sărace și silicoase, 
fabricarea aliajelor 
dure, fabricarea ma- 
șinilor-unelte pentru 
sculărie, centrale te
lefonice automate e- 
lectronice, epurarea 
apelor reziduale, fa
bricarea materiale
lor de construcție, a 
bunurilor de larg 
consum etc.

La rîndul său, Re
publica Populară Ro_ 
mină va transmite 
documentații și va 
primi în R. P. Romî- 
nă specialiști ceho
slovaci pentru schimb 
de experiență, în spe
cial pentru fabrica
rea vinilcloriduluj, a- 
crilonitrilului și ace- 
tileni din gaze natu
rale, pentru exploa
tarea instalațiilor de 
foraj, epurarea gazu
lui, producția de pla
caj, prelucrarea piei
lor de porc, produc
ția de tricotaje etc.

Sesiunea s-a desfă
șurat într-o atmosfe
ră de prietenie și de
plină înțelegere reci
procă.

etc.

și Uzinelor 
de

Montajul evocă aspecte ale 
acțiunilor greviste din 1933 și 
înfățișează realizările clasei 
noastre muncitoare, șub con
ducerea partidului, după eli
berarea țării de șub jugul fas
cist-

★
Clubul C.F.R. din Sibiu a 

pregătit în cinstea celei de-a 
3Q-a aniversări a luptelor din 
februarie 1933 bogate mani
festări artistice. în această pe
rioadă se fac repetiții cu pro
gramul pregătit de formațiile 
artistice ale clubului: corul 
complexului, echipa de dan
suri romînești, orchestra de 
copii ai ceferiștilor, și brigada 
artistică de agitație.

S-a organizat, de asemenea, 
un concurs al fotografilor a- 
matori, cu o expoziție de fo
tografii, precum 
sportive dotate cu „Cupa 16 
Februarie",

și întreceri

(Agerpres)

Hochei pe gheață
• Sîmbătă seara s-a disputat 

la Moscova a doua întâlnire 
internațională de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și S.U.A. Din nou ho- 
cheiștii sovietici au obținut o 
categorică victorie : 12-3 (1-0 ; 
4-1 ; 7-2). Cele 12 puncte au 
fost înscrise de Starsinov (4), 
Paramoschin (4), Almetov, Z. 
Maiorov, Jurzinov și Kuzchin. 
Pentru echipa S.U.A. au mar
cat Mc. Kardi, Rowig și Mus- 
tonen.

Patinoarul artificial din. par
cul „23 August" a găzduit a- 
seară întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre 
echipele selecționate ale R. P. 
Romine și R. P. F. Iugoslavia. 
Hocheiștii rom&ni au terminat 
învingători cu scorul de 6-4 
(2-1 ; 3-0 ; 1-3).

Astăzi tot pe patinoarul arti
ficial de la ora 18 are loc me
ciul revanșă.

• In cel de-al patrulea meci 
al turneului pe caret-[ între
prinde în R. S. Cehoslovacă 
echipa de hochei pe gheață 
„Aripile Sovietelor" Moscova 
a jiicat la. Usti cu selecționata 
de tineret a R. S. Cehoslovace. 
Jocul s-a terminat la egalitate: 
1-1 (1-0; 0-0; 0-1).

Fotbal
• Federațiile de fotbal ale 

Italiei și U.R.S.S. au căzut de 
acord ca reprezentativele celor 
două țări să susțină în toamna 
acestui an un meci amical. 
Întîlnirea va avea loc la 23 no
iembrie la Roma, urmând ca

revanșa să se dispute în vara 
anului 1964 la Moscova.

• Continuîndu-și turneul în 
Mexic, echipa cehoslovacă de 
fotbal Dukla Praga a jucat la 
Mexico City cu echipa Necajxa. 
Fotbaliștii cehoslovaci au abți
nut victoria cu scorul de 5-2 
(1-1).

Baschet
• 4 început turneul interna

țional feminin de baschet de la 
Praga. Echipa R. P. Bulgaria a 
învins cu scorul de 68-59 
(30-33) echipa Franței, iar 
R. S. Cehoslovacă I a întrecut 
cu 63-39 (27-19) echipa R. S. 
Cehoslovace II.

Sportivii sovietici vor 
susține aproximativ 

400 de întîlniri 
internaționale

• în anul preolimpic care 
a început cu succesele remar
cabile ale patinatorilor și atle- 
ților, sportivii sovietici vor 
susține aproximativ 400 de în
tîlniri internaționale, la 36 de 
discipline sportive cu echipe 
din 59 de țări ale Europei, 
Asiei, Africii și America. Re
prezentanții U.R.S.S. vor lua 
parte la 43 de campionate 
mondiale și europene. O sar
cină importantă in acest an a 
sportivilor sovietici va fi tre
cerea normelor olimpice, cri
teriu decisiv pentru selecția în 
echipa olimpică. Un mare grup 
de sportivi sovietici va lua 
parte în luna octombrie la 
Jocurile preolimpice de la To
kio, capitala japoneză.

(Agerpres)

(Agerpres)

------ •------

Cerceii nd 
izvoarele luminii

(Urmare din pag. 1)

zorii zilei de 16 februarie; 
aici cătușele și lanțurile cu 
care au fost ferecați conducă
torii comuniști, dincolo dove
zile solidarității proletariatu
lui internațional cu cauza cla
sei muncitoare din România.

Ca o uriașă cutie de rezo
nanță a timpului, Muzeul de 
istorie face să vibreze ecourile 
luptei. Cea mai tînără genera
ție le ascultă cu o participare 
intensă. Cravatele roșii ale 
pionierilor, l-au înconjurat, 
flăcări pîlpîitoare, vesele, pe 
un bătrîn mecanic ceferist- 
Tovarășul Constantin Pilă, om 
apropiat de vîrsta pensionării, 
simte aici în muzeul acesta, că 
trebuie să întregească cunoș
tințele copiilor despre trecut. 
Cît despre prezent, despre 
viața de astăzi, din propria lor 
trăire, copiii știu ceea ce este 
esențial. Că doar tatăl Aure
liei Bobeș lucrează și el la 
Grivița Roșie, că doar Lucia 
Berbec s-a mutat cu părinții 
ei în noul bloc nr. 9 de pe 
Aleea Prunului, că doar toți 
acești pionieri de la Școala 
164 trăiesc în Giulești. Iar 
Giuleștiul de astăzi oferă una 
dintre cele mai bune docu
mentări asupra prezentului, a- 
dică asupra luminii, asupra 
vieții omenești și demne.

La Muzeul de istorie a 
Partidului, de dimineață pină 
seara, ușile grele se lovesc 
mereu pe canaturi, lăsind să 
pătrundă mereu pe cei veniți 
să cunoască îndepărtatele iz
voare ale luminii...

INFORMAȚII

însemnări privind activitatea 

clubului Combinatului chimico 

metalurgic din Baia Mare

■
r. a clubul „Flacă- 
j ra” al Qombinatu-

• lui chimico-meta- 
lurgic din Baia

■ Mare se întâlnesc,
' ' de âteva ori pe 

săptămână, cu pri
lejul repetițiilor, formațiile ar
tistice de amatori, peste 100 de 
tineri. Sînt coriști, membri ai 
brigăzii artistice de agitație sau 
ai colectivului teatrului de 
păpuși, interpreți în orchestra 
de muzică ușoară sau în fan
fară. Pregătirile acestor for
mații se desfășoară conform 
unui program respectat de toți 
tinerii artiști amatori ai clu
bului, sub atenta îndrumare a 
instructorilor artistici. Așa se 
și explică, de fapt, de ce bri
gada artistică a reușit să dea. 
anul trecut, numeroase „pre
mier e“ pe scena clubului (un 
nou program va fi prezentat 
chiar zilele acestea), de ce co
rul a putut să-și îmbogățească 
permanent repertoriul și de ce 
teatrul de păpuși, deși n-a îm
plinit nici un an de activitate, 
participind la cea de A treia 
bienală de teatru de amatori.

a ajuns pină la finala pe țară 
a concursului.

Dar în programul clubului 
manifestările artistice trebuie 
să se împletească șt cu alte 
acțiuni cultural-educative care 
să-i intereseze și să-i atragă pe 
toți tinerii, să facă activitatea

„Despre dezvoltarea cinemato
grafiei noastre în anii puterii 
populare", „Probleme actuale 
ale situației internaționale” 
etc.

Sînt acțiuni interesante la 
care tinerii participă cu inte
res. Dar ele sint prea rare, au 
loc odată pe săptămână, uneori 
la două săptămîni. In această 
perioadă singurele puncte de 
atracție ale clubului unde o 
parte din tineri vin aproape zi 
de zi, sînt sala de jocuri dis
tractive și pista de popice.

Iată, de exemplu, cum arată, 
pe afișul de la intrare, progra
mul pe o săptămină al clubu
lui :

lectură — n-a avut loc. Timp 
de patru zile o sală de specta
cole, cu o capacitate de 200 
locuri și o altă sală cu o capa
citate de circa 80 de locuri au 
rămas goale. Măcar una din 
formațiile artistice n-a dat un 
program. Dar ceea ce reține 
mai mult atenția e faptul că 
nici sîmbăta Și duminica — zi
lele cînd tinerii au cel mai 
mult timp liber — nu le oferă 
celor care vin la club acțiuni 
care să-i intereseze.

Stăm de vorbă cu âțiva ti
neri. Pe primul dintre ei, mun
citor in secția turnătorie a 
combinatului, l-am întîlnit la

— De obicei, în timpul liber 
învăț. La club am fost de cite- 
va ori, sîmbăta. Dar trebuie să 
spun că n-am găsit un program 
cultural interesant care să mă 
fi atras...

...Dacă tovarășul Francisc 
Săsăranu, secretarul comite
tului U.T.M. și ceilalți membri 
ai comitetului U.T.M. ar cu
prinde într-o zi, cu privirea, 
combinatul cu viața lui, cu su
tele de tineri — băieți și fete 
— care lucrează aici, fiecare 
cu dorința lui de perfecționare 
profesională sau cu setea lui 
de cultură, de frumos, ar ve
dea limpede cum ar trebui să

La clăi xofr-o My® A hf

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R.p. Romine, 
Gheorghe Gșston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a plecat sîm
bătă la amiază spre R.P. Po
lonă unde va conduce dele
gația guvernamentală romînă 
care se află la Varșovia pen
tru a purta în continuare dis
cuțiile începute la București 
privind problemele colaborării

Califatea firelor este controlată 
cu exigență la laboratorul fizi- 
co-mecanic al întreprinderii 
pentru Industria bumbacului din 
Capitală. După cum se vede 
tinerele laborante Eufimia Ghi- 
jescu și Stoiana Gheorghe sînt 
bucuroase. Au și de ce. In ul
timul timp calitatea firelor s-a 

îmbunătățit simfitor.
Foto ; N. STELORIAN

1

economice dintre cele două 
țări.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față to
varășii Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mi
hail Florescu, ministrul indu
striei petrolului și chimiei, 
precum și membri ai condu
cerii Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Co
merțului Exterior.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone în R.P. Romînă și 
membri ai ambasadei,

★
Sîmbătă la amiază s-au în

cheiat lucrările sesiunii anua
le de comunicări științifice a

Institutului „I. P. Pavlov” al 
Academiei R.P. Romine.

Cele 41 de comunicări știin
țifice prezentate în cadrul se
siunii au fost axate pe tema
tica planului de cercetări ale 
Institutului pe anul 1962.

în .urma discuțiilor și inter
vențiilor făcute pe marginea 
comunicărilor s-au tras con
cluzii pentru activitatea de 
cercetare științifică în vijțpr, 
în acest domeniu.

în cuvîntul de închidere, 
acad- A. Kreindler, directorul 
Institutului, a subliniat im
portanța acestei manifestări 
științifice precum și valoarea 
lucrărilor prezentate.

(Agerpres)

clubului cit mai variată. înțe- 
legind această necesitate, con
ducerea clubului, in colaborare 
cu comitetul U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, 
a organizat, printre altele, 
simpozioane tehnice la care 
au luat parte, pe lingă in
gineri, tehnicieni și mun
citori fruntași de la Com
binatul chimico-metalurgic și 
invitați de la alte întreprin
deri. La fel de bine primite de 
țineri au fost și expunerile 
),Originea Și esența, religiei",

Duminică : conferință ; luni 
— clubul e închis; marți — bi
liard, șah, popice; miercuri — 
biliard, șah, popice; joi — u- 
niversitate muncitorească, se
rată de dans pentru tineret ; 
vineri — seară de lectură; 
sîmbătă — biliard, table, șah, 
popice.

Deci patru zile din această 
săptămină — luni, marți, 
rriercuri și sîmbătă — clubul 
n-a oferit nici o manifestare 
cultural-educativă, ba chiar și 
din cele puține cite au fost 
planificate, una — seara de

serata de dans care a avut loc 
joi, 31 ianuarie.

— Tovarășul director al clu
bului se supără Pe noi atunci 
cind vede că nu dansăm așa 
cum ar trebui. Are dreptate, 
dar ar trebui să se gîndească 
și la felul cum ne ajută clubul 
să învățăm să dansăm frumos. 
Dacă aș auzi că se înființea
ză la club un cerc de dans, aș 
fi primul care m-aș înscrie...

Zoltan Naghi, dulgher, in 
secția plumbărie și elev în cla
sa a XI-a la seral, tocmai ie
șea din schimb.

arate programul îmbogățit gl 
clubului. Ar înțelege că tinerii 
doresc să găsească la clubul 
lor în fiecare zi o acțiune in
teresantă, care să îmbogățea
scă orizontul cultural și profe
sional ; informări politice, seri 
de întrebări și răspunsuri, seri 
literare, discuții pe marginea 
unor spectacole, precum și di
verse alte activități care i-ar 
pasiona. în secțiile combina
tului, de exemplu, sînt munci
tori care, în timpul liber, pic
tează. Ei își desfășoară însă ac
tivitatea în mod izolat, deoa-

rece sindicatul, împreună cu 
comitetul U.T.M., nu s-au gîn- 
dit să organizeze un cerc plas
tic la care s-ar înscrie, cu si
guranță, și alții. De asemenea, 
s-ar găsi numeroși amatori și 
în cazul cînd s-ar lua inițiati
va înființării unui cerc foto. 
Nu mai vorbim de interesul pe 
care l-ar stîrni un cerc de în
vățare a dansurilor moderne...

Comitetul U.T.M., care des
fășoară o intensă activitate de 
mobilizare a tinerilor din com
binat la realizarea sarcinilor, 
de producție, trebuie să pri
vească cu aceeași atenție și 
sarcina organizării timpului 
lor liber. S-au arătat, la în
ceput, unele reușite în această 
direcție. Acestea nu trebuie să 
rămînă însă doar niște flori 
rare în viața clubului, presă
rate cite una în fiecare săptă
mână. Fiecare zi trebuie să a- 
ducă tinerilor care vin la club 
acțiuni noi, în acest scap e ne
cesară o mai strînsă colabo
rare între conducerea clubului 
și comitetul U.T.M., o muncă 
de organizare desfășurată per
manent, după un plan comun 
— plan, care pină în prezent, 
n-a fost întocmit. E necesar ca 
membrii comitetului U.T.M. și 
ai comitetelor organizațiilor 
U.T.M. din secțiile combinatu
lui să participe efectiv la tra
ducerea în viață a tuturor o- 
biectivelor pe care le vor sta
bili pe baza propunerilor fă
cute de colectivul larg al tine
rilor,

O. NANCU
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ANGAJEAZĂ:
ingineri mineri
ingineri energetioieni

— ingineri mecanici
— electricieni cu înaltă calificare pentru stații, motoare 

forță și bobinatori j
Condițiile de pregătire ți stagiu conform H. C.M. 

1053/960.
Se asigură locuință imediat.
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DE PESTE DOTARE
Conferința pentru folosirea științei 
și tehnicii in interesul regiunilor

insuficient
GENEVA. — de la trimisul 

special Agerpres, C. Benga : 
în după amiaza zilei de 8 fe
bruarie a. c„ în ședința ge
nerală a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru aplicarea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvol
tate au început dezbaterile a- 
supra problemei formării per
sonalului tehnic și științific 
în țările în curs de dezvoltare.

Ședința a fost prezidată de 
J. W, T. Spinks (Canada), vi
cepreședinte al conferinței. 
La deschiderea ședinței, Rene 
Maheu, director general al 
U.N.E.S.C.O., a expus unele 
puncte din. programul de ac
tivitate și metodele de ' lucru 
ale acestei organizații inter
naționale în vederea spriji
nirii dezvoltării educației, 
științei și culturii în aceste 
țări.

Secretarul științific al șe
dinței, R. V. Garc a, din apa
ratul conferinței, n trecut 'în 
revistă studiile și referatele 
prezentate, indicînd cîteva din 
aspectele importante ale ace
stei probleme.

Luînd cuvîntul în ședința 
generală, acad. Vasile Malin- 
schi, secretar prim adjunct al 
Academiei R.P.R., a arătat 
modul în care este planificată 
și organizată pregătirea cadre
lor tehnice și științifice supe
rioare în Romînia, care este 
orientarea, profilul, formele 
și conținutul învățămîntului 
superior, precum și rezulta
tele ce au fost obținute pînă 
în. prezent în acest domeniu.

Vorbitorul a subliniat că 
este util ca cele mai bune 
rezultate obținute de diferite 
țări în acest domeniu să fie. 
împărtășite și țărilor în 
curs de dezvoltare pentru a 
fi adaptate la condițiile con
crete și nevoile lor pe baza 
unui plan de perspectivă care 
să acorde prioritate asigurării 
cu cadre calificate a ramuri
lor de bază ale economiei na
ționale.

Acad. Vasile Malinschi a 
prezentat, de asemenea, o se
rie de date cu privire la or
ganizarea și dezvoltarea cer
cetărilor științifice în Romî
nia.

In cadrul ședinței au mai

Proteste împotriva unor măsuri 

discriminatorii luate de S. U. A.
ATENA 9 (Agerpres).— Ho- 

tiirîrea S.U.A. . privind interzice
rea folosirii pentru transporta
rea încărcăturilor guvernamenta
le americane navelor străine, 
care participă la comerțul ca 
Cuba, a stîrnit o neliniște pro
fundă în rîndurile armatorilor 
greci. Presa califică această mă
sură a guvernului S.U.A. drept 
un abuz împotriva libertății na
vigației internaționale. După pă
rerea ziarului „Eleftheria", a- 
ceasta măsură americană va lovi 
deosebit de greu societățile de 
navigație din Grecia.

LONDRA 9 (Agerpres). — „Po
ziția S.U.A. este regretabilă, ea 
constituie un amestec în treburile 
navigației internaționale" — a de
clarat la 6 februarie un reprezen
tant al Camerei engleze de navi
gație, care a comentat restricțiile 
stabilite în mod arbitrar de guver
nul american față de navele care 
efectuează transporturi comerciale 
în Cuba.

Reprezentantul Camerei engleze 
de navigație a amintit că potrivit 
normelor, unanim recunoscute, în 
timp de pace nu trebuie să existe 
nici un fel de restricții unilaterale 
în comerț.

După cum observă ziarul „Fi
nancial Times", organ al cercurilor 
de efaceri din Anglia, armatorii 
„sînt indignați din cauza acestei 
presiuni".

TOKIO 9 (Agerpres).— Ho- 
tărîrea S.U.A. de a interzice

Situația 
din Congo

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — Potrivit știrilor sosite 
din Katanga de sud, situația 
la Elisabethville și în celelalte 
regiuni ale provinciei rămîne 
foarte încordată și confuză.

Acest lucru îl arată elocvent 
și interviul, cît se poate de re
ținut. acordat Agenției de pre
să congoleze de Joseph Ileo, 
ministrul rezident în. Katanga.

Spusele lui Ileo confirmă că 
misiunea sa în domeniul „re
facerii economiei în Katanga’’ 
a obținut rezultate mai mult 
decît modeste. Aceasta se da- 
torește, în primul rînd, sabo
tării camuflate și adesea fățișe 
de către miniștrii și funcționa
rii chombiști.

Situația din Katanga este 
foarte alarmantă, Ileo a decla
rat fără înconjur că „guvernul 
Congoului trebuie să trimită 
cît se poate mai grabnic în 
Katanga trupe ale armatei na
ționale congoleze pentru a a- 
sigura menținerea ordinei și a 
completa golul care se va for
ma în legătură cu apropiata 
reducere a efectivului trupelor 
O.N.U.”. Ileo a spus că forțele 
armate ale jandarmeriei ka- 
tangheze numără 20 000 de oa
meni. In prezent, soldații, în 
marea lor majoritate, s-au îm
prăștiat prin păduri. Problema 
dezarmării lor este foarte grea.

dezvoltate
luat cuvîntul delegați din 
partea Franței, Uniunii Sovie
tice, Nigeriei, Olandei, Polo
niei, Indoneziei, Braziliei, Re
publicii Arabe Unite, Algeriei, 
Pakistanului, Turcie, Tunisiei, 
Australiei și din alte țări.

Secretariatul general al 
•conferinței l-a desemnat pe 
acad. Vasile Malinschi să con
ducă lucrările ședinței spe
ciale în care vor fi examinate 
și dezbătute problemele „dez
voltării planificate a agri
culturii”.

★
GENEVA 9 (de la trimisul 

special Agerpres, C. Benga) : 
Ședința din dimineața zilei de 
9 februarie a conferinței Nați
unilor Unite pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvol
tate a fost consacrată discută
rii problemei transporturilor.

După prezentarea raportului 
secretarului; general al confe
rinței de către L. T. Kelly, 
au luat cuvîntul reprezentan
ții Angliei și S.U.A.

Prof. ing. Paul Postelnicii, 
membru al delegației R. P. 
Romine, a prezentat o expu
nere în care a arătat printre 
altele, că una din problemele 
cele mai grele pe care tre
buie să le rezolve țările insu
ficient dezvoltate este aceea a 
transporturilor. Dificultățile în. 
rezolvarea acestei probleme 
sînt legate de faptul că aceste 
țări trebuie să împcrte mijloa
ce mecanizate, vehicule, ma
terial rulant pentru căile fe
rate, vase etc., la prețuri a- 
proape prohibitive pentru po
sibilitățile lor financiare.

în continuare delegatul ro- 
mîn a . împărtășit participan- 
ților la conferință din expe
riența țării noastre în soluțio
narea cu succes a acestei pro
bleme prin dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele care 
a permis fabricarea unei mari 
părți din mijloacele de trans
port de care avem nevoie — 
tractoare, autocamioane, au
tobuze, locomotive Diesel, va
poare etc. — și prin planifica
rea rațională atît a producerii 
mijloacelor de transport, cît și 
a utilizării lor prin dezvolta
rea rețelei rutiere.

transporturile de încărcături 
guvernamentale americane de 
către navele străine, care au 
transportat sau transportă ori
ce fel de încărcături în Cuba, 
a fost dezaprobată de societă
țile japoneze de navigație.

Aceste transporturi erau e- 
fectuate de patru societăți ja
poneze : „Nihon Yusen”, „Ka
wasaki Kisen“, „Mițun Sem- 
paku“ și „Daido Kayun". Sub 
presiunea Statelor Unite, în 
timpul crizei din Marea Cara
ibilor gle au încetat să-și 
trimită navele în Cuba. Totuși, 
după cum arată la 8 februa
rie ziarul „Tokio Shimbun”, 
după înlăturarea acestei cri
ze a apărut speranța în relua
rea transporturilor. De aceea, 
hotărîrea guvernului S.U.A. 
de a restrînge și mai mult 
navigația spre Cuba a provo
cat o nouă dezamăgire.

însemnări
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ictalorul Gualemalei, YdJgoras Fuentes, a hotărît să ] 
facă casă bună cu demociatia. A mărturisit-o peri j 
sonal intr-un discurs înduioșător rostit la clubul J 
militarilor. Un burete uriaș va șterge trecutul. Un I 
capitol a fost închis. Cel care urmează se nu- j 
mește promițător : democrație. )

Ydigoras Fuentes instaurează democrația în -!
Guatemala. Exercițiul de democrație va ii realizat curînd, cu j 
ocazia alegerilor prezidențiale ce bat la ușă. J

Cuvintele lui Ydigoras au avut asupra auditoriului efectul j 
unui șoc. Un uriaș semn de întrebare s-a născut în mințile tu-1 
turor. Oare ce înțelege dictatorul prin democrație ?

Vor înceta arestările în virtutea bunului plac ?
Torturile din închisori vor ii interzise? J
Dar asasinatele ?
Firește, nimeni nu îndrăznea să adreseze o asemenea între-) 

bare lui Ydigoras. Fără a ii interpelat, dictatorul a lămurit to-I 
tul. Să hu existe nici o îndoială.

Arestările vor continua. >
Si torturile. J
Și asasinatele.’ ’ )
Va fi însă... democrație. Metamorfoza se va realiza printr-un j 

procedeu de o simplitate extraordinară de care numai un geniu J 
ca Ydigoras a fost capabil. j

„Democrația" va ii asigurată grație faptului că la viitoarele ) 
alegeri urnele nu vor mai fi ca pină acum din lemn, ci — mi- [ 
nunea minunilor 1 — din materiale plastice. Străvezii și strălu-' 
citoare ca vitrina unui elegant magazin...

Ce legătură are însă inovația aceasta cu democrația ? E j 
simplu... I

Data trecută cînd Ydigoras s-a mai jucat de-a alegerile, j 
mulfi guatemalezi au luat jocul în serios și au votat împo-) 
triva guvernului. Atunci a fost nevoie de un incendiu, iscat) 
din... „întimplare", pentru ca o mare parte din buletinele de j 
vot să dispară. Acum, cu urnele din plastic, străvezii de ți-e) 
mai mare dragul, nu vor mai fi necesare asemenea „accidente" J 
Totul se vede, totul se poale controla. Incendii „intimplă- j 
toare’ nu vor mai izbucni, iar „democrația" lui Fuentes nu va J 
putea fi contestată... )

Zîmbea într-o revărsare de mulțumire, gîndindu-se la urnele j 
din plastic, cel în legătură cu care revista americană „TIME”) 
scria recent că „toți cei care intenționează să învestească ca- j 
pitaluri în Guatemala trebuie să-l cumpere mai întîi pe pre-) 
ședințele țării". Zîmbea, într-o revărsare de mulțumire, repe- ) 
tind pînă la obsesie un singur cuvini: democrație...

Democrație... străvezie 1 j
E. O. !

Declarațiile făcute de N. S. Hrușciov 
si D. I. Malinovski televiziunii franceze
j

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Recent, po
porul sovietic, ca și popoarele 
multor altor țări, au sărbătorit 
împlinirea a 20 de ani de la 
victoria Armatei Sovietice în 
bătălia istorică de pe Volga, 
care a marcat începutul coti
turii radicale în desfășurarea 
războiului și în eliberarea Eu
ropei din robia fascistă.

în legătură cu această dată 
importantă, Direcția generală 
a Radiodifuziunii și Televiziu
nii franceze a cerut lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
participant la bătălia de pe 
Volga, să-și împărtășească a- 
mintirile în legătură cu aceas
tă mare bătălie. Aceeași cerere 
a fost adresată și mareșalului 
Uniunii Sovietice, R. I. Mali
novski, ministrul Apărării’ al 
U.R.Ș.S.. N. S. Hrușciov și R. I. 
Malinovski au răspuns cu plă
cere la această cerere, și-du 
împărtășit impresiile și au vor
bit despre însemnătatea pe 
care o prezintă acest impor
tant eveniment al celui de-al 
doilea război mondial pentru 
popoarele Uniunii Sovietice și 
ale întregii lumi.

Dar se vede că aceste inter
viuri nu au fost pc* *placul  ac
tualilor prieteni ai guvernului 
Franței — revanșarzii de la 
Bonn. Bineînțeles ei nu doresc 
ca telespectatorii francezi să-și 
reîmprospăteze amintirile des
pre paginile rușinoase ale a- 
venturilor cotropitorilor hitle- 
riști. De hatîrul aiiaților lor 
vest-germani, autoritățile fran
ceze au interzis transmiterea 
interviurilor acordate de N. S. 
Hrușciov și R. I. Malinovski. 
Nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că această interzicere a 
urmat îndată după consfătui
rea conducătorilor departa
mentelor de informații ale 
R.F.G. și Franței, în cadrul că
reia s-a ajuns la un acord „cu 
privire la colaborare între ra
diodifuziunea și televiziunea 
germană și franceză". Se cre
ează impresia că în această 
colaborare cuvîntul hotărîtor 
aparține Bonn-ului.

BAGDAD 9 (Agerpres). — 
Potrivit unui comunicat sem
nat de noul guvernator gene
ral militar al Bagdadului, fos
tul prim-ministru al Irakului, 
Abdel Kerim Kassem, care 
scăpase cu viață în urma bom
bardării în cursul zilei de vi
neri a clădirii Ministerului de 
Război, unde își avea sediul, 
a fost ulterior arestat. în di
mineața zilei de 9 februarie. 
Tribunalul militar l-a con
damnat pe Kassem și pe trei 
apropiați colaboratori ai săi, 
printre care și colonelul Mah- 
daui,. la moarte prin împuș
care. în aceeași zi, la ora 13,30 
sentința a fost executată.

După 24 de ore de întreru
pere, relatează agenția France 
Presse, televiziunea irakiană 
și-a reluat emisiunile, trans- 
mițînd secvențe din pelicula 
cu executarea lui Abdel Ke
rim Kassem, a lui Mahdaui și 
a celorlalți doi colaboratori.

In capitala Azerbaidjanului 
Elena Cernei a cîntat în Carmen 
de Bizet și în rolul lui Amneris 
din opera Aida de Verdi,

„Oaspetele nostru din Itomî- 
nia, a spus Niazi, primul dirijor 
al Teatrului de Operă din Azer
baidjan, aparține acelei pleiade 
de artiști despre care putem spu
ne că ei nu interpretează ci tră
iesc pe scenă. Timbrul foarte 
specific și intonația bogată con
stituie pentru Elena Cernei doar 
un mijloc de creare a imaginii 
artistice. în afară de aceasta ea 
este o actriță dramatică exce
lentă”.

MIRNÎI. — Convoiul sovie
tic de autotractoare și sănii 
continuă cu succes să înainteze 
în interiorul Antarctidei. Acest 
convoi, care a părăsit observa
torul sud-polar Mirnîi acum 
două săptămîni, se îndreaptă 
spre stația intracontinentală 
„Vostok", situată în regiunea 
Polului geomagnetic sud și Po
lului frigului.

După cum transmite prin 
radio inginerul Anatoli Lebe
dev, conducătorul expediției, 
în 24 de ore convoiul a înain
tat cu 90 km de la stația Kom- 
somolskaia, unde făcuse un 
popas, și la 8 februarie, ora 
15,30 (ora Moscovei), s-a aflat 
la 9S0 km de coasta Mării Da
vis. In această regiune, timpul 
este frumos, senin, temperatu
ra aerului a variat în decurs 
de 24 de ore între — 35 și — 
45 grade C.

Convoiul mai are de parcurs 
450 de km pînă la stația Vos
tok.

Descoperirile 
unor arheologi 
din Tadjikistan

• DUȘANBE. — Arheologii 
din Tadjikistan au descoperit în 
regiunea dintre rîurile Vahș și 
Pgndja orașul Hulbuk — capitala 
fostei țări Huttalian, de mult dis
părută. Diverși călători au scris 
în secolele VII—X despre acest 
stat înfloritor cu mari orașe, re
numite temple, cetăți și canale 
de irigație. Din cauza luptelor 
interne din secolele trecute a 
dispărut încă de mult de pe fața 
pămîntului țara Iluttalian. Nu se 
mai știa nici chiar locul unde se. 
afla această țară. în prezent, ar
heologii au descoperit. în defi
leul unde se construiește hidro
centrala de la Nurelc, cea mai 
mare din Asia Centrală, încă un 
oraș îngropat. Caracterul desco
peririlor atestă, după părerea 
specialiștilor, că și acest oraș a 
aparținut statului Huttalian. Oa
menii de știință au stabilit că 
este vorba de orașul Tamliiat, 
care era situat pe frontiera de 
nord a statului Huttalian. Despre 
acest oraș amintea în secolul al 
X-lea geograful arab Al-Istahri.

• TOKIO. — La alegerile 
pentru organele autoconducerii 
locale, care se desfășoară în pre
zent în unele regiuni ale Japo
niei, comuniștii continuă să ob
țină succese. In adunarea muni
cipală a orașului Țuvano (pre-

Declarațiile lui N. S. Hruș
ciov și R. I. Malinovski consti
tuie o condamnare aspră a a- 
gresiunii hitleriste și un aver
tisment pentru toți cei care ar 
dori să meargă pe aceeași cale. 
Cuvintele adevărului nu pot 
însă fi oprite nici prin ordi
nele date de autoritățile fran
ceze, nici prin ordinele date de 
aliații lor de la Bonn.

N. S. Hrușciov, care a fost 
în timpul luptelor membru al 
Consiliului Militar al Frontu
lui Stalingradului, a spus în 
declarația sa adresată televi
ziunii franceze: „Nu numai 
noi^ participanții la această 
bătălie, ci și toți contempora
nii și urmașii noștri își vor a- 
minti mereu de această mare 
bătălie. Gloria eroilor acestei 
bătălii nu va apune în veți".

El a subliniat că în luptele 
de pe Volga oamenii sovietici 
au apărat nu numai existența 
statului lor socialist, ci și inde
pendența tuturor popoarelor, 
cauza libertății și progresului 
în întreaga, lume.

Salvele de victorie ale ar
melor sovietice de pe Volga au 
fost auzite și în Franța. „Ele 
au însuflețit pe patrioții fran
cezi la lupta curajoasă împo
triva tiraniei hitleriste". N. S. 
Hrușciov a precizat că în bă
tălia de pe Volga a fost lichi
dată armata a Vl-a germano- 

fascistă — aceeași armată care 
în 1940 a năvălit în Franța se- 
mănînd moarte și distrugere.

Din aprilie 1942 pînă în fe
bruarie 1943, comandamentul 
hitlerist a fost nevoit să diz- 
loce din Franța pe frontul so- 
vieto-german 25 de divizii. 
„Aceasta a creat posibilități 
favorabile pentru lupta de eli
berare a popoarelor Europei 
occidentale, a ajutat mișcarea 
de rezistență din Franța".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a decla
rat : „în anii îngrozitori ai 
războiului trecut popoarele U- 
niunii Sovietice și Franței au 
fost împreună. Prietenia dintre 
popoarele noastre a fost ci
mentată prin sîngele vărsat în 
comun în lupta împotriva duș
manului comun — militariștii 
germani". A fi credincios me
moriei celor căzuți înseamnă a 
lupta activ pentru pace, a pre- 
întîmpina dezlănțuirea unui 
nou război mondial.

N. S. Hrușciov a subliniat 
însemnătatea eforturilor ener
gice depuse în comun de toate 
forțele iubitoare de pace pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii, încetarea cursei înar
mărilor și preîntîmpinarea 
războiului termonuclear.

Subliniind că în Uniunea 
Sovietică se acordă o mare în
semnătate prieteniei dintre po
poarele sovietic și francez, 
șeful guvernului U.R.S.S. a 
spus că „prietenia este necesa
ră atît dv. cît și nouă, atît 
Uniunii Sovietice cît și Fran
ței. De ea depinde în mare 
măsură menținerea păcii în 
Europa".

Franța este interesată nu 
mai puțin decît Uniunea So
vietică în lichidarea rămășițe
lor războiului trecut și în nor
malizarea situației în Europa. 
Semnarea tratatului de pace 
cu Germania ar contribui la 
aceasta.

„Vrem să dezvoltăm relații 
de prietenie cu Franța și po
poarele celorlalte țări, ceea ce 
ar contribui la consolidarea 
păcii în Europa și în întreaga 
lume".

Este cît se poate de firesc că 
țara noastră iubitoare de pace 
se pronunță împotriva tratate
lor care pot contribui la reîn
vierea vechilor focare ale pri
mejdiei de război. In trecut, 
această politică a adus po
poarelor Europei moartea a 
milioane de fii ai săi. Ea este 
deosebit de periculoasă în tim
purile noastre.

„Cine dorește intr-adevăr 
pace în Europa acela nu tre
buie să contribuie ca forțele 
revanșismului și agresiunii să 
aibă acces la arma termonu
cleară. Europa ca și toate con
tinentele nu are nevoie de 
reînvierea focarelor primejdiei 
de război, ci de înlăturarea 
lor, nu are nevoie de. crearea 
unor noi grupări militare, ci 
de consolidarea prieteniei și 
colaborării pașnice între toate 
țările".
Ministrul Apărării al U.R.S.S., 

mareșalul Uniunii Sovietice 
Rodion Malinovski, a spqs în 
declarația sa făcută televi
ziunii franceze că tot așa ca și 
Verdunul, care a intrat în is
torie ca simbol al eroismului 
poporului francez iubitor de 
libertate, al vitejiei pline de 
abnegație a soldaților francezi, 
„orașul erou de pe Volga în-

★
PARIS 9 (Agerpres). — în Fran

ța a stîrnit o indignare profundă 
acțiunea ostilă a autorităților fran
ceze față de Uniunea Sovietică — 
interzicerea prezentării la televi
ziune a interviului pe care, la ce
rerea direcției Radiodifuziunii și 
Televiziunii franceze, N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, și 
R. I. Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., l-au acordat unui co
respondent al acestei direcții în 
legătură cu cea de-a 20-a aniver
sare a luptei de pe Volga.

în numele grupului comuniștilor 
din Senat, Jacques Duclos a pre
zentat o interpelare primului mi
nistru. „Oare această hofărîre a 
autorităților nu înseamnă că de 
acum înainte urmează să fie con
damnată orice reamintire privind 
crimele hitleriștilor și orice demas
care a revanșarzilor de la Bonn, 
nu constituie oare aceasta o con
secință a tratatului „războiului 
rece", semnat recent de Franța și 
Germania occidentală ?

„NEWSWEEK“ despre situația 
negrilor din sudul S. U. A.

O armă a detunat de trei ori
la rînd într-o noapte de 
septembrie la Ruleville 

(Mississippi), situat în districtul 
Sunflower. Alicele au pătruns în
tr-o căsuță din cartierul negrilor 
din Ruleville, unde dna. Hattie 
Sisson, în vîrstă de 78 de ani, și 
soțul ei, Herman, se găseau îm
preună cu fiica lor mai mare, 
Mary Lee Bulks, în vîrstă de 20 
de ani, și fiica lor mai mică, Vi
vian Hilley, în vîrstă de 18 ani, 
absolventă a colegiului de stat 
din Jackson. Fetele s-au prăbușit 
peste studio, de unde au alune
cat pe dușumea, Vivian rănită Ia 
cap și la gît, Mary Lee în braț și 

truchipează dîrzenia și curajul . 
neasemuit de care au dat do- | 
vadă poporul sovietic, milita
rii sovietici în lupta pe viață i 
și pe moarte cu dușmanii în- ! 
tregii omeniri — înrobitorii i 
germano-fasciști”.

Mareșalul Malinovski a a- 
mintit de principalele etape 
ale bătăliei de la Stalingrad. , 
El a spus că de la 19 noiem
brie 1942, cind a începui con
traofensiva trupelor sovietice, . 
și pînă la 2 februarie 1943, 
ziua lichidării totale a grupu- i 
lui armatei încercuite, armata | 
germano-fascistă a pierdut ■ 
lingă orașul erou peste 800 000 
oameni. Inamicul a pierdut 32 
divizii și trei brigăzi, iar 16 
divizii inamice au suferit o în- 
fringcre serioasă. Trupele so
vietice au distrus și capturat 
circa 2 000 de tancuri și tunuri 
autopropulsate, aproximativ 
2 000 avioane de luptă și de 
transport, peste 10 000 de tu
nuri și aruncătoare de mine.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. 
a subliniat că „victoria de pe 
Volga a constituit o dovadă 
strălucită a superiorității stra
tegiei sovietice față de strate
gia aventuristă a Germaniei 
fasciste".

Victoriile Armatei sovietice 
au deschis calea și spre elibe
rarea Franței, iar acest fapt, a 
remarcat Malinovski, a fost a- 
preciat așa cum se cuvine de 
opinia publică franceză. El a 
amintit cuvintele spuse de ge
neralul de Gaulle în decem
brie 1944 : „Francezii știu ceea 
ce a făcut pentru ei Rusia so
vietică și știu că Rusia sovie
tică este aceea care a avut ro
lul principal în eliberarea lor“

După cum a subliniat ma
reșalul Malinovski, „o con
tribuție demnă la cauza victo
riei comune asupra inamicu
lui au adus poporul francez și 
alte popoare iubitoare de li
bertate. în luptele împotriva 
militarismului german s-a 
născut frăția de arme dintre 
Uniunea Sovietică și Franța".

Dacă popoarele noastre, a 
spus ministrul apărării al 
U.R.S.S.. au putut să-și uneas
că eforturile în cele două răz
boaie mondiale, cu atît mai 
mult ele pot apăra împreună 
cauza păcii. Chezășia pentru 
aceasta o constituie legăturile 
strînse de prietenie tradițio
nală, care leagă popoarele 
Uniunii Sovietice și Franței.

Consider necesar să spun, a 
declarat mareșalul Malinovski, 
că militarismul german ame
nință din nou pacea și secu
ritatea popoarelor. „Oamenii 
sovietici nu se tem de amenin
țările hitleriștilor care au scă
pat cu viață. Forțele armate 
ale Uniunii Sovietice dispun 
de tot ce este necesar pentru 
a zdrobi pe orice agresor. Cel 
care va dezlănțui un război 
termonuclear, va arde fără 
doar și poate el însuși în vă
paia lui. In interesele întregii 
omeniri, însă, nu trebuie să se 
admită ca revanșarzii, sau alți 
ațîțători la război, să pună în 
primejdie de moarte viața a 
sute de milioane de oameni".

★
Declarațiile tovarășilor N. S. 

Hrușciov și R. I. Malinovski 
au fost retransmise sîmbătă 
seara de studioul de televiziu
ne din București prin „inter- 
viziune".

★

Pînă și ziarele burgheze, care 
ra'eori iau atitudine împotriva mă
surilor guvernului, au interpretat 
această acțiune a autorităților ca 
implicind urmări foarte grave. „Nu 
putem decît să protestăm împo
triva unor astfel de măsuri, scrie 
ziarul „Le Figaro". Ele știrbesc 
prestigiul televiziunii franceze și 
arată că aceasta nu se află în sluj
ba națiunii".

Ziarul „Le Monde” declară la 
rîndul său : „Orice fel de amestec 
în activitatea radiodifuziunii și te
leviziunii franceze, ale cărei rezul
tate nefaste le-am semnalat dese
ori, micșorează treptat interesul 
față de televiziune..."

Numeroase personalități ale vie
ții publice și cetățeni simpli din 
Franța își exprimă Indignarea. „A- 
ceasta este o măsură grosolană 
care va ofensa pe muiți concetă
țeni’’ — a declarat eroul legendar 
al rezistenței Roll-Tanguy, intr-o 
convorbire cu corespondenții din 
Paris ai agenției TASS.

la picior. O alice ricoșată a pă
truns în mîna rl-nei Sisson". Ast
fel își începe revista americană 
„Newsweek" un reportaj consacrat 
situației negrilor din sudul S.U.A., 
victime ale dezmățului rasist.

Mesajul pentru familia Sisson, 
scrie „Newsweek", a fost evident. 
Cu o lună în urmă, ei s-au unit 
pentru a conduce pe negrii din 
districtul Sunflower să se înregi
streze pe listele electorale".

Revista apreciază „de-a lungul 
întregului sud, numai 30 la sulă 
din negrii cu drept de vot sînt 
înregistrați ; în cîteva districte, 
respectiv 13 în Mississippi, nici 
un negru nu este înscris în liste
le electorale".

Italia : Aspect din timpul unei
demonstrații a muncitorilor 

din Milano pentru condifii mai 
bune de muncă și viață.

Convorbirea
lui N. S. Hrușciov
cu Boy Thompson

MOSCOVA. — La 9 februarie 
N. S. Hrușciov l-a primit pe Roy 
Thompson, președintele trustului 
de presă al Marii Britanii și Ca
nadei „Thompson News Papers 
Limited", și pe ziariștii care îl 
însoțesc. între N. S. Hrușciov și 
R. Thompson, a avut loc o dis
cuție sinceră în cursul căreia șe
ful guvernului sovietic a răspuns 
la întrebările puse de Thompson, 
referitoare la situația internațio
nală actuală, la comerțul sovie- 
to-englez și la alte probleme.

La discuție a participat Alexei 
Adjubei, redactor-șef al ziarului 
„lzvestia".

•PI: Kt:ii«ir • pi: scudt •v\". senun
Conferință în problemele 

mișcării pionierești 
din U.R.S.S.

MOSCOVA. — Intre 5 și 8 
februarie la Palatul pionieri
lor din Moscovă de pe coline
le Lenin, a avut loc conferința 
unională științifică și metodo
logică în problemele mișcării 
pionierești din U.R.S.S. La lu
crările conferinței au partici
pat cadre didactice, conducă
tori de organizații pionierești 
și ale Comsomolului, oameni 
de știință, scriitori etc. Au luat 
parte și delegați din țările de 
democrație populară, Cuba, 
Guineea, Mali, Birmania, Fin
landa. Din partea R.P.R. a 
participat o delegație a U.T.M., 
condusă de tov. Constanța Ni- 
culescu, membră a Biroului 
C.C. al U.T.M., redactor șef al 
gazetei „Scînteia pionierului".

• La 9 februarie 1923 pe 
lingă guvernul sovietic a fost 
organizat „Consiliul aviației 
civile”. Această zi a fost pro
clamată ca zi a înființării Flo
tei aeriene civile.

Cu prilejul aniversării a 40 
de ani de la înființare și pen
tru merite în domeniul însu
șirii tehnicii aviatice și a de
servirii economiei naționale, 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S a distins Flota ae
riană civilă cu Ordinul Lenin.

• BAKU. — Elena Cernei, so
listă a Teatrului de Operă și 
Balet din București, a obținut 
un deosebit succes în cele două 
spectacole de operă prevăzute în 
turneul său la Baku. La cererea 
spectatorilor, artista romînă își 
va da concursul și în cadrul unui 
al treilea spectacol care nu era 
prevăzut în programul turneului.

în Mississippi, potrivit legisla
ției în vigoare, negrii sînt obli
gați să citească și să interpreteze 
uil articol clin Constituție pentru 
a se stabili dacă sînt „capabili" 
să voteze. în cele mai multe sec
ții de înregistrare, lor li se dă 
să citească, în bătaie de joc, ar
ticolul 15 din Constituție care 
scrie : „Să nu fie nici sclavie, 
nici servitute involuntară în a- 
cest stat".

în momentul cînd negrii în
cearcă totuși să spargă barierele 
rasiale care îi înlătură de la vot, 
ei sînt supuși, așa cum recunoa
ște „Neivsweek", „celor mai crun
te represiuni”.

După lovitura de stat 
din Irak

Agențiile de presă au anun
țat că noul guvern irakian a 
fost recunoscut pînă acum de 
cinci state : R.A.U., Republi
ca Arabă Yemen, Algeria, Si
ria și Kuweit.

LONDRA 9 (Agerpres) --1 
Referindu-se la postul de ra
dio Bagdad, agenția Reuter 
transmite că „Consiliul națio
nal al revoluției irakiene” l-a 
numit pe Ab’del Salam Mu
hammed Aref în funcția de 
președinte, iar pe generalul 
de brigadă Ahmed Hassan el 
Bakr — ca prim-ministru al 
Republicii Irak.

Radio Bagdad a anunțat, de 
asemenea, componența noului 
guvern al Irakului. Din gu
vern fac parte : Aii Saleh El- 
Saadi — vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor interne, Sa
leh Mahdi Omashi — minis
trul de război și alții.

fectura Simane) au fost aleși doi 
candidați ai Partidului Comunist, 
țăranii Maketo Ivasaki și Kitiro 
Sinagava,

Impresiile actriței 
Shirley Mac Laine 
despre societatea 
Hollywood-ului

® BONN. — Revista vest-ger- 
mană „Quick", a publicat recent 
un articol în care cunoscuta ac
triță Shirley Mac Laine, protago
nista filmului „Apartamentul", 
împărtășindu-și impresiile despre 
societatea Hollywood-ului spune: 
„Figuranții sărută picioarele ac
torilor și regizorilor, actorii și 
regizorii — picioarele întreprin
zătorilor, iar aceștia sărută pi
cioarele bancherilor".

10 zile pe vîrlu! 
lui Kilmangiaro

® NAIROBI. — După cum rela
tează agenția France Presse, pen
tru prima dată un grup de alpi- 
niști, format din trei francezi, doi 
mauritani și un american, au reu
șit să rămînă timp de zece zile 
pe vîrful Kilmangiaro (6 010 m). 
Printre alpiniști se aflau și două 
femei.

Pînă la acest grup, toți alpiniștii 
care au escaladat piscul Kilman
giaro rămineau sus numai cîteva 
ore pentru a se odihni.

Ce ascund adîncurile 
lacului Toplitz din Austria

® VIENA. — în adîncurile lacu
lui Toplitz din Austria se află 20 
de lăzi cu un conținut deosebit de 
valoros, care au fost scufundate 
aici de către naziști în ultimele 
zile ale războiului. Această decla
rație a fost făcută de către K. Rie
gel, membru al grupului de cerce
tare a lacului.

Se știe că pe lîngă barele de 
aur în greutate de 1 080 kg se a- 
flă în lac și cifrul unor conturi la 
bănci din străinătate, evaluate Ja 
peste 10 milioane lire sterline.

® LIMA. — După represiunile 
în masă ale juntei militare din 
Peru împotriva forțelor progre
siste ale țării, compania ameri
cană „Cerro de Pasco Copper 
Corporation” a început o largă 
ofensivă împotriva oamenilor 
muncii. La minele de cupru, care 
aparțin acestei companii, din 
Oroya au loc concedieri în masă 
ale muncitorilor.

în regiunile de sud ale țării a 
început greva muncitorilor de la 
centralele telefonice, care cer 
majorarea salariilor.

Sosirea Iui Mongi Slim 
Ia Rabat

& RABAT. — în seara zilei de 8 
februarie a sosit la Rabat, Mongi 
Slim, ministrul de externe al Tu
nisiei. El a declarat că va înmîna 
regelui Hasan al 11-lea un mesaj 
personal din partea președintelui 
Burghiba.

Această vizită face parte din ac
tivitatea diplomatică desfășurată de 
Maroc, Algeria și Tunisia în ve
derea soluționării diferendumului 
dintre Algeria și Tunis, provocat 
de manifestarea în ultima vreme a 
unor divergențe între guvernele 
celor două țări.
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